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Y RHAGDRAITH.

Y mae dyn, yn ol egwyddorion cyfansoddiadol

ei natur ysprydol, yn greadur crefyddol. Y
teimlad isaf ynddo, a ?

r mwyaf dylanwadol arno,

yw y teimlad o Dduw ; ac y mae galluoedd natur

faterol dyn
?
wedi eu cyfaddasu i wasanaethu elfen-

au tueddfryd ei natur ysprydol, mewn cysylltiad

a chrefydd. Gyda golwg ar egwyddorion cref-

ydd natur, gwasanaetlia ei lygaid i edrych ar ry-

feddodau gweitliredoedd Duw
?
ei glustiau i glywed

peroriaeth swynol y greadigaeth, i wrando ar lais

ei allu aruthrol yn y daran, yn y corwynt, ac yn y

dyfnfor mawr
7
ae ar adroddiad gweithrediadau y

gallu hwnw yn ngwaredigaeth y da, ac yn nghosp-

edigaeth y drwg. O dan ddylanwad j pethau

hyn
? y mae ei natur feddyliol yn cael ei galw allan

mewn myfyrdodau ar Dduw ; ac o dan effaith y

syniad a gynyrchir gan ei feddwl; gwelir ef yn

plethu ei ddwylaw
?
yn plygu ei liniau

;
ac yn defn-



IV.

j3io ei dafod a'i lais, er rhoddi arddangosiad o

oaìadaü addolgar ei galon. Gyda golwg ar

^efydd ddatguddiedig, gwasanaetha ei natur

íäferol ei natur ysprydol yn lled gyffelyb. Y
^aid a edrychant ar yr adroddiad dwyfol am

" iwríon weithredoedd Duw/ yn nlirefn prynedig-

ateäb dyn
?
fel yr arcldangosir liwy yn y Beibi. Y

•áfosiiau a wrandawant'genadwri fawr y cymod o

'Wseâd yr Anfeidrol, gan ddywedycl, u Cymoder

: a Duw." A thrwy ddylanwad yspryd yr

%^ydd ar yspryd y dyn
?
neu ei natur yspryd-

<ä
r

g-elwir hi allan yn ei holl adgyfnerthoedd

m&wn gweithredoedcl o addoliad tufewnol. Y mae

jûéall yn myfyrio ar ryfeddodau y datguddiad

* gyda pharchedig ofn." Y gydwybod yn eis-

à?äd mewn barn, ac yn cymeradwyo egwyddorion

imwion y datguddiad gyda defosiwn. Y serch

m caru, ac yn ymhyfrydu ynddynt gyda brwd-

ifrjîÍLëdd sanctaidd. A?
r ewyllys yn angherddol

aàpKsxio mwynhad o Dduw ynddynt a thrwy-

Äpa* , ac yna y mae natur faterol dyn yn

otsed arddangosiad o deimladau addoliadol y

:Mrysprydol, mewn ffnrfiau o addoliad allanol.

Osd y mae y duedd gynhenid hon mewn dyn i



addolî jn eael ei haingylchyni gan dywyllwch a^-

wybodaeth, ac yn cael ei chamgyfeirio gaa ofeg^

edd ofergoeledd, fel y mae y goleuni yn llewyr<:&c

yn y tywyllwch, a'r tywyllwch heb allu ei amg]p

ífred. Oddi yma y tardd y gwahanol ffurSan m

grefyddau sydd yn y byd. Am y cenedloeái.

Paganaidd dywedir, " Hwy a newidiasant ogö^-

iant yr anliygredig Dduw i gyffelybiaeth llun âjWL

llygreclig, ac ehediaid, ac anifeiliaid pedwar car»-

ol, ac ymlusgiaid." Ac ofer fuont yn eu rhesj

au, wrth ddadleu hawliau y ffurf yma ar grefydá^

oblegid " eu calon anneallus hwy a dywyllwyd/

Y duedd i addoli o dan ddylanwad anwyboda<etÎL

ac ofergoeledd, a roes fodolaeth i ailu y îlaho:

yn mhlith yr Hiudooiaid, y Corfucius yn mysgvy

Chineaid, y Pab o PJiufain yn y byd Çristionogol,

a dichellion offeiriadol yn mhob man <A

byd.

Cynwysa y gyfrol hon a gyhoeddir gan :.

Parchedig frawd, hanes byr a chryno am %i c

bleidiau crefyddol a ystyrir yn union-gred.

nghyd a ?u prif bynciau athrawiaethol ac ymarfe-

ol. Hefyd, cynwysa hanes crynoawl am &

bleidiau yr edrychir arnynt fel rhai anunion-g.



VI.

yn nghyd a\\ sylfaenwyr, yr amser y cyfoda3anl,

eu prif egwyddoriom, a'u llwyddant.

Yn yr adroddiadau gelir yr egwyddor hunan-

dybiol, hunan-geisiol, a hunan-dwyllol, yn ar-

ddangos ei hun mewn gwahanol ffurfiau. Gwelir

bod hunan yn cael ei addoli o dan orchud crefydd,

mai hunan yw canoìbwynt a chylch cynlluniau
?

seremoniau, a defosiynau gan grefyddau y byd.

Nid rhyfedd gan hyny
?

i'r Arglwydd Iesu osod

i lawr hunan-ymwadiad fel egwyddor sylfaenol ei

grefydd : " Os myn neb ddyfod ar fy ol I, ym-

waded ag ef ei hun a dilyned fi.
??

Gwelir hefyd mai egwyddor ffynadwy mewn

gau-grefydd yw cnawdolrwydd. Dynion yn ffurf-

io cyfundrefn o grefydd i gyfarfod chwaeth lygr-

edig plant dynion. Yr ysprydol yn gwasanaethu

yr anianol, y nefol yn talu teyrnged i'r daiarol,

dan rith talu teyrnged i Dduw.

Canfyddir hefyd elfenau ofergoeleddd mewn

gwahanol ffurfiau yn nghyfundraethau crefyddol

y byd. Dyma sydd yn peri i'r Pagan benlinio o

flaen yr eilun
?
yn peri i'r Mahomet gredu dy-

chymygion y Coran, ac yn ei yru ar orymdeith-
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iau at Arch y Sylfaenydd yn Mecca. Hyn sydd yn

peri i
?
r Pabydd addoli trwy gyfryngaeth twyll-

wyrthiau, penydiau, y purdan, &c. Y mae ofer-

goeledd yn yspryd grymus yn y byd. Llywia ei

deyrnwialen dros y byd Paganaidd, ac y mae yn

ymerawdwr dros fwy na haner y byd Cristion-

ogol.

Yn awr, Cristionogaeth bur, fel yr arddangosir

hi yn athrawiaeth, bywyd, marwolaeth, claddedig-

aeth, adgyfodiad, esgyniad, ac eiriolaeth Crist yn

y nef
;
yw yr unig feddyginiaeth i iachau a dyrch-

afu y ddynoliaeth. Buddugoliaetha ar holl gref-

yddau y byd ; dileir hwy gan ddisglerideb ei

dyfodiad, fel y dawCariad Duw yn Nghrist yn

ganolbwynt serch y byd, gogoniant Duw yn am-

can bywyd y byd, a Gair Duw yn rheol buchedd

y byd. Y dydd hyfryd hwn, un Arglwydd a

gydnabyddir, a ?
i enw ef yn unig a folienir.

Yr eiddoch yn gywir,

Un o Weinidogion y T. C. yn A.

Medi 11, 1868.



RIIAGYMDRODD YR AWDWR.

Yn gymaint ag i ni gael eîn anrhegu gan eir*

Parchedig gyfaili a'r rhagdraith blaenorol, nî

byddai ond annoethineb i ni i ychwanegu yn y

llwybr hwnw, ond yn unig dÿwedyd yr ychydig a

ganlyn :

Xi ddigwyddodd i ni weled yn y Gymraeg ond

un traethodyn bychan ar y pen Wn, erioed
?
ae

nid oedd hwnw ond gwerth chwech ceiniog o

arian Cymru. Ond y mae gan y Saeson lyfrau o

gryn faintioli ar y mater. A phaham y rhaid ì'r

Cymro fod heb un
;
yn enwedig y Cymro hwnw

na all ddarllen yr iaith Saesonaeg. Mewn gol-

ygiacl ar hyn, anturiasom i gasgln y Gyfrol»

fechan hon i lanw ychydig o'r gwagle yn mhlith y

Cymry un-iaith, gan obeithio y bydd o les iddynt,

ac yn dderbyniol ganddynt.

Mae yn gasgliad o weithiau amryw awduron

Saesonaeg, y rhai a ysgrifentasant yn helaeth ar y



IX-

mater ; megis, Buck
?

Watson, Allen, Brownr

Calmet, Devnport, &c, &c. Ac y mae genym,

ddigonedd o ddefnyddiau at gyfrol arall os gwel-

wn y bydd hon yn dderbyniol.

Hefyd, gwel y darllenydd wrth ddarllen y gyf-

rol fechan hon, nad yw y cyfundrefnau a'r cyfun-

draefchau a haerir eu bod yn ddarganfyddiadau^

newyddion gan yr oes hon, megis y gyfundraettr

o ' Ddaiareg newydd/ ' Y Byd cyn iVdda, ? mar

nid ' Moses oedd Awdwr y Pum' Llyfr/ c Ffaeled-

igrwydd y Beibl/ nad yw • Iesu G-rist yn dragy^

wyddol Fab Duw/ &c.
?
yn ddim amgen nac ad-

gyfodiad o hen scerbwdau drewedig oedd wedi

cael eu rhoddi yn eu beddau er ysllawer oes bell-

ach. Ceir eu hegwyddorioa a'u daliadau, lawer

iawn o honynt, a rhai yn cael eu dal allan yn»

agos iawn fel y delir hwynt yn bresenol, mor

foreu a'r áil, y drydedd, a'r bedwaredd ganrif.

Wrth ddal sylw ar y gau-grefyddau a nodwydr

galluoga hyny y darllenydd i adnabod y gau fel

yr uniawn ar ei hymddang^osiad gynfcaf, canys yr

un yw y traed, y dwylaw, y gwyneb*, a'r holl;

gorff yn awr ag oedd yn yr hera oesoedd,. ond bo-i*



y wisg yn cyfnewid y naill oes ar ol y Ilall. Ond

er mor hardded ÿ'i gwisgir, mae yn heneiddio o

hyd, ac yn rhwygo yn ddarnau, fel y mae yr hen

scerbwd yn dyfod yn amlwg ; a ?

i ymysgaroedd

brwnt, afiach, ffiaidd, drewedig, gwenwynol, yn

cael eu canfod, a ?u dinoethi i'r byd. Ond am hen

gyfundrefn y Duwdod a'r groes, mae mor hardded

ei gwisg heddyw ag y bu erioed. Mae y wisg a

a roddwyd am dani y borau y
?
i ganwyd, wedi dal

trwy'r holl oesoedd mor gyfan, mor newydd, mor

hardd a llachar, a phan y
?

i rhoddwyd am dani

gyntaf. Ac er fod y rhai sycld yn ei harddel yn

cael eu cyfrif gan' mlynedd ar ol yr oes, nid oes

dim pwys yn hyny ; canys y mae y wir gyfun-

drefn yn dangos mai y hi yw hi o hyd ; a hi

a wna felly.

Ddarllenydd, paid a chywilyddio arddel y lady,

canys tystiolaeth yr Oen ydyw, yr hon a roddodd

efe i
7w wraig ei hun i ofalu am dani, à'i dal allan

ger bron y byd, er gorfod dyoddef yn ei herwydd

hyd at waed ac angau ei hun. Ae mor wired a

a bod yr haul yn crogi yn entrych y nen
?
daw

pawb i'w harddel a'i chofleidio yn fuan. Brysied
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y dyddiau hyn gyrneryd lle yw ein gwir ddymun-

iadj a'n gweddi ddwys.

Nid y grefydd a wisgir a llawer o ddillad,

ffurfiau, a seremoniau ydyw yr nn fwyaf ei sylw-

edd ysprydol, yn y cyffredin, os un amser. Nid

yw eorff iaclius yn gofyn lawer o ddillad, ac nid

yw corff hardd naturiol yn gofyn am wisgoedd

gwychion a drudfawr i
7w harddu. Ond corff af-

iach sydd yn gofyn am llawer o ddillad, a chorff

hagr sydd yn gofyn dillad drudfawr. Nid oes

eisiau pwrcasu sidanau i harddu perlau, oblegid

mae gogoniant y perl ynddo ei hun ; ond byddai

ei wisgo âg unrhyw addurniadau gwychion yn

cuddio ei ogoniant naturiol. Felly crefydd
; y

mae yn y dyddiau hyn wedi cael ei gwisgo a chy-

maint o ddillad dieithr, ei haddurno a dulliau a

seremoniau yn blygiau ar bldgiau, fel y raae yn

anhawdd adnabod ei henaid, na gwybod pa un ai

corff byw neu gorff marw ydyw. Mae ei sylwedd

ysprwdol o
7

r golwg. Pan dechreuodd yr hen a'r

diweddar wylwyr eithrio oddi wrth y gwreiddiol
7

eollasant y nod, ac y mae yr eithriadau wedi

myned erbyn hyn yn mhell iawn
7

fel y mae yn
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anhawdd adnabod y sylwedd, na pha un a oes

sylwedd yn bod neu nid oes. Ac fel y mae ys-

prydolrwydd crefydd yn cael ei golli, y mae ei

gwisgoedd yn cynyddu.

Pan y colloddyr hen ddiwygwyr yspryd gweddi
?

dechreuwyd ysgrifenu, argrafftij a darllen gwedd-

iau
;
pan y collasant yspryd canu

?
neu ganu a'r

yspryd, yr hwn oedd yn diddanu yr enaid, dygwyd

i mewn i'r eglwysdai offer cerdd o amryw fathau,

i ddifyru clustiau cnawdol ;. pan gollwyd y tân

sanctaidd oddi ar yr aelwyd gysegredig, dechreu-

wyd cyneu tân dysgeidiaeth a hunanoldeb cnawdol

yn ei le ; a phan y collwyd y syhvedd
; y syml-

rwydd oedd yn Nghrist, rhaid cael gwisgoedd

costfawr i harddu y corff marw
;
(neu haner marw)

wedi'n. Nid ydyw y gwisgoeddi'w beio yn mhob

amgylchiad
?
ond cymeryd y gwisgoedd a gadaely

sylwedd ysprydol i fyned ydyw y bai. G well bod

heb y gwisgoedd na bod heb y sylwedd. Oncl os

dychwelir at y gwreiddiol
7
fel y mae yn yr Hen

Lyfr bendigedig, yna bydd pob peth yn esmwyth,

tawel, hardd a gogoneddus ; a gogoniant Duw a'i

Fab
?

. a'i Yspryd yn cael ei dderchafu mewn cref-

ydd.
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D. S.—Nid oeddym yn bwriadu cyhoeddi yr

* Ychwanegiad ? y tro hwn, pan y dechreuwyd

roddi y tudalenau cyntaf o'r llyfr yn y wasg

;

ond meddyliwyd wedi hyny y buasai yn well gan

y derbynwyr gael ychydig amrywiaeth, na dal

gormod ar yr un peth ; ac felly' yr anturiwyd ei

roddi i rnewn, gan obeithio na fydd yn annerbyn-

iol gan y mwyafrif. Ac yr ydym yn gwir ddy-

muno llesad rr darllenwyr trwy y gyfrol fechan

hon fel pob peth arall.

Yr eiddoch yn ostyngedig.

JOSEPH EVAN ÜAyiES*

Hycle Park, Rhag. 3, 1868.

gwelliant gwallau.

Nid oes ond dau wall o bwys wedi digwydd yn hon,

riior belled ag ydym wedi craffu.

Yn tuclal. 40, y gair olaf, yn ile Marmoniaid darllen-

er Marconiaid. Tudal. 133, mae rhif y pleidiau wedi

myned o'i le
;
yn lle 53 dylai fod 63, &c, ac ar tudal.

137 mae yn dyfod iV le.
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GREFYDDÁU Y BYD GRISTMGGAIDD.

Y EHAN GYNTAE :

Yn cynwys hanes byr arri amryw Enwadau a ystyrir

yn uìiion-gred.

I.—Athanasiaid.

Cafodd y bobl yraa yr enw oddiwrth un Athanasins.

yr hwn a anwyd (fel y tybir) tua'r fiwyddyn 296 -o

O.C. Yr oedd yn ddyn enwog a dysgedig, ac yn Es-

gob, (Gweinidog,) yn AIexandria. Enillodd ei alluoedd

a'i fedrusrwydd dadìeuol iddo enw a ìle mawr yn

Nghymanfa Nice. Yr oedd yn brif wrthwynebydd 1

Arius ; ac felly Arius iddo yntau. Bu yn y weinidog-

aeth 66 o fiynyddau, o'r rhai y treiliodd 20 mlynedd

mewn carcharau. yr hyn a ddaeth iWi rhan trwy

ddichellion Arius.

Athanasiaid y gelwir y rhai oedd yn ddysgyblicn

iddo, a^r rhai a'i holynasant yn yr un credo. Meddylir

mai efe a gyfansoddodd y credo sydd yn dwyn ei

enw. (?) Derbyniwyd ei gredo yn Ewrop yn y ddeg-

fed ganrif \ a dywedir ei bod yn cael ei chanu yn yr

1
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eglwysdai y pryd hwnw, ac wedi hyny. Mae yr

Eglwys Sefydledig yn eu cofleidio hyd heddyw. Dy-

wedir ei fod mewn bri yn yr Eidal yn y flwyddyn 9ôö

o O.C ; a chafodd e^dderbyn yn Rhufain yn y flwydd-

yn 1014. Ond dywedir na ddarfu i Eglwys Groeg a'r

Dwyrain, na'r Eglwys Esgobawl yn y wlad hon
7

(America,) ei dderbyo. Y mae yn cael ei ystyried o

ran ei sylwedd, yn grynhoad o erthyglau yr iachusawl

ffydd. (?) Yn canlyn, wele sylwedd ei gredo, fel y
gallo pob un farnu drosto ei hun pa un ai cywir ai an-

nghywir ydyw :

6 Pwy bynag fyno fod yn gadwedig, rhaid iddo o

flaen pob peth gynal (proffesu) y ffydd Gatholic (gy-

ffrediuol)
;
yr hon ffydd onis ceidw pob dyn yn gyfan a

dihalog, diameu y collir ef yn dragywydd.—A'r ffydd

Gatholic yw hon :

Bod i ni addoîi un Duw yn Drindod, a'r Drindod yn

Undod. Nid cymysgu o honom y Personau, na gwa_

hanu'r sylwedd j canys un Person sydd i'r Tad, arall i'r

Mab, ac arall i'r Yspryd Glân. Eithr Duwdod y Tad,

y Mab, a'r Yspryd Glân sydd un rhyw; gogoniant go-

gyfuwch, a mawrhydi gogyhyd-dragywyddol.

Unrhyw yw'r Tad, unrhyw yw'r Mab. ac unrhyw

yw'r Yspryd Glân. Digrëedig Dad
;
digrëedig Fab, a

digrëedig Yspryd Glân. Anfesuredig Dad, anfesuredig

Fab, ac anfesuredig Yspryd Glân. Tragywyddol Dad,

tragywyddol Fab, tragywyddol Yspryd Glân; ac er

hyny nid ydynt dri thragywyddolion, ond un tragy-

wyddol, fel nad y'nt dri anfesuredig, na thri digrëedig^

ond UN digrëedig, ac un anfesuredig. Yn gjffelyb :
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Hollalluog yw y Tad, Hollalluog yw y Mab, ac Holl-

alluog yw yr Yspryd Glân. Ond er hyny nid y'nt yn

dri Hollalluogion, ond un Hollalluog. Y Tad sydd

Dduw, y Mab sydd Dduw, a'r Yspryd Glán sydd

Dduw ) ond nid y'nt dri o Dduwiau, ond un Duw. Y
Tad sydd Arglwydd, y Mab sydd Arglwydd, a'r Yspryd

Glâ n sydd Arglwydd ; ond nid ydynt dri Arglwydd

namyn tjn Arglwydd ; canys fel y'n cymellir trwy y
Gristionogol (Ysgrythyr) wirionedd, i gyfaddef fod pob

Person o hono ei hun yn Dduw, ac yn Arglwydd ; felly

y'n gwaharddir, trwy y Gatholic grefydd i gredu fod

tri Duw, neu dri Arglwydd.

Y Tad ni wnaethpwyd gan y Mab, nis crëwyd, ac nis

cenedlwyd. Y Mab sydd o'r Tad yn unig heb ei

wneuthnr na'i greu, eithr wedi ei genedlu. Yr Yspryd

Glân sydd o'r Tad a'r Mab, heb ei wneuthur, ei greu

na'i genedlu ; eithr yn deilliaw. Wrth hyny, un Tad

sydd, un Mab sydd, ac un Yrpryd Glân sydd ; ac nid

tri Thad, tri Mab, a thri Yspryd Glân.

Yn y Drindod hon nid oes un cynt, neu wedi eu

gilydd ; eithr yr holl dri Pherson ydynt ogyhyd-

dragywyddol, a gogyfuwch. Ac felly, yn mhob peth,

yr Undod yn y Drindod, a'r Drindod yn yr Undod sydd

i'w addoli. Pwy bynag gan hyny, a fyno fod yn gadw-

edig, synied felly am y Drindod.

Y mae hefyd yn angenrheidiol, er mwyn tragywydd-

ol iechydwrthiaeth, gredu o ddyn yn fìyddlawn am
gnawdoliad ein Arglwydd Iesu Grist ; canys yr iawn

ffydd yw credu a chyffesu o honom fod ein Harglwydd

lesu Grist, Fab Duw, yn Dduw a dyn. Duw o sylwedd
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y Tad wedi ei genedlu cyn yr oesoedd j a dyn o sylwedd

êi fam wedi ei eni yn y byd. Perffaith Dduw a pher-

äaith ddyn, o enaid rhesymol, a dÿnol gnawd yn han-

fodi. Gogyfuwch a'r Tad o ran ei Dduwdod, ac is na'r

Tacl o ran ei ddyndawd. Yr hwn, er ei focl yn Dduw ac

jn ddyn, nid yw efe ddau ; ond un Crist. ÜN, nid

trwy ddymchwelyd y Duwdod yn gnawd, ond trwy

gymeryd y dyndawd at Dduw. Un i gyd oll; nid trwy

gymysgu y sylwedd, ond trwy undod Person ; canys

fel y mae yr enaid rhesymol a'r cnawd yn*un dyn, felly

Duw a dyn sydd un Crist. Yr hwn a ddyoddefodd

dros^m erein iechydwriaeth, a ddisgynodd i uífern, (y

hedd,) ac a gyfododd y trydydd dydd o feirw. Esgyn-

edd i'r nefoedd, ac y mae yno yn eistedcl ar ddeheulaw

y Tad
;
Duw Hollalluog; oddi yno y daw i farnu y byw

a'r meirw ; ac ar ei ddyfodiad y cyfyd pob dyn yn ei

gorph ei hunan, ac a rocldant gyfrif am eu gweithred-

oedd priod. A'r rhai a wnaethant dcla^ a ant i'r byw-

yd tragywyddol, ond y rhai a wnaethant ddrwg, í'r tân

tragywyddol.

Hon yw'r fíydd Gatholic, yr hon pwy bynag nis

credo yn flÿddlawn, ni all fod yn gadwedig.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab, ac i'r Yspryd Glân.

Megis yr oedd yn y dechreu, y mae yr awr hon, ac y
bydd yn wastad, yn oesoesoedd. Amen/

Dealîer fod y Duwiol ddyn Athanasius yn ysgrifenu

ei gredo yn erbyn Arius a Sobelius ; ac yna os ydyw

wedi myned i eithafedd o'i ochr ei hun, nid rhyfedd

yw.
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II.—Ymneillduwyr.

Enw yw liwn a roddwyd i'r rhai a ymneillduasant

oddi wrth Eglwys Esgobaethawl yn Loegr, yn aniser y
Frenhines Elizabeth. Yr oedd yn cael ei gymwyso at

j gwahanol enwadau (os oedd gwahanol enwadau yn

bod yr amseroedd hwnw) yn ddiwahaniaeth. Ac y mae

yn cael ei gymwyso atynt yn barâus.

Yr oeddent hefyd yn cael eu galw yn Buritaniaid,

Galwyd hwy ar yr enw hwn o herwydd y purdeb rhy-

feddol oeddynt yn osod ar bob rhan o'r gwasanaeth

ciefyddol.

Gelwid hwy hefyd wedi hyny yn Annghydffurfwyr-

am iddynt omedd cydymffurfio âg afresymol ac anys

ysgrythyrol ddeddf yr unffurfìaeth, yr hon a osodwyd

i'r holl offeiriaid i weinyddu wrthi, yn holl eglwysdai y
Dywysogaeth. Ar ddydd gwyl Bartholomew, yn y
âwyddyn 1662 o O.C; pan oedd deddf yr Unffurfìaid

yn cael ei gosod mewn grym, darfu i ddwy fil (2,000) o

weinidogion Duwiol a dysgedig ymadael a'r hen Eglwys

yn hytrach na halogi eu cydwybodau trwy gydffurfìo â

deddf yr unffurflaeth, yr hyn a roddes iddynt yr enw

Annghydffurfwyr. Cymerodd hyn le yn amser Siarl yr

Ail.

Nis gellir priodoli iddynt un gyffes neillduol o

erthyglau athrawiaethol, ond yr ocddent yn cyfarfod yn

yr hyn a ganlyn :

Hawl pob un i farnu drosto ei hun ; Rhyddid cyd-

wybod i addoli ; Bod yr Ysgrythyrau yn berffaith ddi-
1*
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gonol, fel rheo! ffydd, ac ymarferiad i'r saint, a phob

dyn.

III.—Baxteriaid.

Cafodd y bobl yina yr enw oddi wrth un o'r enw

Richard Baxter, gwr Duwiol a dysgedig, yr hwn a

anwyd yn y fiwyddyn 1615, Tachwedd 12, yn Shrop-

shire. Yr ocdd y gwr hwn yn ceisio cerdded llwybr

eanol rhwng Arminiaeth a Chalfiniaeth, i'r dyben o

ymdrechu cymodi y ddwy gyfundraeth yn un.

Yr oedd gyda'r Arminiaid yn ymwrthod ag etholed-

igaeth dragywyddol a diamodol, ac yn credu prynedig-

aeth gyffredinol ; a bod gan bob dyn ddigon o râs i fod

yn gadwedig, os myn ; ac os colledig a fydd, na bydd

ganddo unrhyw esgus. Ond gyda y Calfiniaid credai y
cedwid rhifedi penodol i fywyd tragywyddol, &c.

Baxteriaid y gelwid canlynwyr y dyn yma, a dynaJ

r

enw a roddir ar eu holynwyr hyd heddyw. Ac y maent

yn amddiffyn yr un egwyddorion. Ac y mae llawer o

honynt idd eu cael yn mysg enwadau eraill.

IV.—Browniaid.

îlae yr enw yma yn tarddu oddi wrth un Robert

Brown. Yr oedd yn ddyn dysgedig a Dnwiol, ac yn

offeiriad yn yr Eglwys Esgobol. Daeth allan rnewn

modi cyhoeddus i dystiolaethu yn erbyn arferion yr

Eglwys yn Norwich, yn y flwyddyn 1580. Ond cafodd

ei wrthwynebu yn haerllug gan yr Esgobion. Yn gan-
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Ijnol i hyn, dywedir iddo ef a'i gynuileidiji ymadael

a Lloegr a myned i Sealand, a sefydlasant yn Middle-

feurgh, lle yr addolasant Dduw yn eu ffurf eu liunain.

Ond mewn rhai blynyddoedd wedi hyn, cyfodod an-

Dghydwelediad yn eu plith hwy eu hunain yno, yr hyn

,a fii yn achos i yru Brown yn ol i Loegr, yn y flwyddyn

1589. Ac ar ei broffes o edifeirwch, cafodd ei dderbyn

yn ol i fynwes ei hen fam ; a bu farw niewn carchard,

(medd ein hanesydd,) yn y flwyddyn 1630.

Lledaenodd ei egwyddorion a'i ganlynwyr yn fawr

yn y Deyrnas G-yfunol. Dywedai Syr Walter Baleigh,

mfìwn araith a draddodwyd ganddo, yn 1592, nad oedd

dim llai nag ugaini mil o honynt yn Lloegr, ag y
gwyddai ef am danynt.

Yr oedd Brown yn dal yr un erthyglau athrawiaethol

a'r Eglwysi Esgobol ; ond yr achos o'i ymadawiad oedd,

ei wahaniafîth harn am ddysgyblaeth a llywodraethiad

yr Eglwys. Yr oedd yn ymgeisio am uno yr Eglwys-

wyr a'r Protestaniaid ; am hyny, nid ymunodd ef na'i

olynwyr â'r un blaid arall o ddiwygwyr, yn yr oes

hono. Yr oecld ei egwyddorion amryweidig oddi wrth

yr eglwys, yn gynwysedig yn yr hyn a ganlyn :

1. Yr oedd yn condemnio priodas, yn y gweinyddiad

o honi yn yr eglwysd, fel ordinâd grefyddol; ond

claliai mai ordinâd wladol oedd, ac am hyny y dylasai

.gael ei gweinyddu gan Ynadon y G-yfraith, (Magi-

strates of the Law).

2. Nid oedd yn caniatâu i blant y rhai nad oedd yn

aelodau eglwysig i gael eu bedyddio.

3. Yr oedd yn gwrthod pob math o ffurf-weddiau,
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ac nad oedd gwecldi yr Arglwydd eu hun idd ei har-

feryd fel gweddi gyffredin, ond mai cynllun gweddi

reolaidd oedd. Yr oedd ei drefn eglwysig yn debyg i

hyn:

1. Pan y byddai i eglwys gael ei chynull o rai ag y
desgrifìr eu bod yn gymwys i gael aelodaeth ynddi, eu

bod i wneuthur cyffes o'u ffydd, y naill i'r llall, ac idd

eu gilydd; ac i arwyddo cyfamod, yn yr hwn yr oedd-

ynt yn ymrwymo i rodio gyda'u gilydd yn rheol yr

efengyl.

2. Fod yr awdurdod i dderbyn, dysgyblu, a diar-

ddel yr aelodau, ac i benderfynu pob materion yn gor-

wedd yn y frawdoliaeth.

3. Bod ei swyddogion eglwysig i gael eu dewis o'u

plith eu hunain, ac idd eu neillduo a'u cysegru.idd eu

swyddi trwy ympryd, gwecldi, ac arddodiad dwylaw.

Ond nid oedd yn caniatâu i'r offeiriaid gael un rhan yn

y gwaith hwn.

4. Mai pleidlais fwyafol yr eglwys oedd yn gwneud

dyn yn Weinidog, a bod yr un bleidlais yn meddu

awdurdod idd ei ddiswyddo a'i osod yn aelod cyffredin

fel o'r blaen.

5. Nad oedd awdurdod yr eglwys ddim pellach na

therfynau y gynulleidfa ymunedig mewn un cyfamod,

yn yr un lle ; ac o ganlyniad, nad oedd awdurdod y
Gweinidog yn ddim helaethach na'r terfynau hyny.

G. Nad oedd gan Weinidog un eglwys hawl i wein-

yddu swper yr Arglwydd i eglwys arall, nac i fedyddio

plant, ond yr eiddo ei eglwys ei hun.

7. Fod i unrhyw frawd ryddid i roddi gair o gyngor
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i'r bobl. Ac yr oedd yn arferiad yn eu plith i ofyn

gofniadau y naill i'r llall, ar ol y bregeth, ac i yrn-

resyniu ar yr athrawiàeth a wrandawsant trwy draddod-

iad y bregeth.

8. Yn fyr ; fod gan bob eglwys, fe! corfF ymneilldu-

-edig ac ymgyfansoddedig ynddi ei hun, hawl ac awdur-

dod i wneuthur pob peth perthynol iddi, ynddi ei hun,

heb fod yn gyfrifol am hyny i ddosbarth,cymanfa, lls,

na brawdoliaeth, pa fath bynag.

Yn awr, y Browniaid ydynt ganlynwyr ac olynwyr y
gwr dysgedig yna ; ac a alwyd mewn oesoedd diwedd-

arach yn Anmòynwyr. Àc y mae yr enwad hwn yn

líuosog iawn yn y dyddiau hyn yn Lloegr, Cymru, yr

Alhan, ac yn America, &c, &c, ond eu bod gan mwyaf
wedi cyfnewid eu henw i Cynulleiclfawyr.

Y.

—

Yr Esgobaethwyr.

Pleidwyr yr Eglwys Esgobaidd, (neu Eglwys Loegr

fel y'i gelwir yn gyifredin,) yw y bobl yma. Y mae yn
hòni Dwyfol olyniad yr apostolion, ei harch-esgobion, ei

hesgobion, ei offeiriaid, ei diacouiaid, &c, &c Y
maent yn ymddibynu am eu cynaliad, eu parâd, &c, ar

y cysylltiad sydd rhyngddi a'r llywodraeth wladol, yn
Mhrydain

; ond ymddibyna am hyn, ar ewyllys rydd yr

aelodau a'r gwrandawyr yn y wlad hon.

Mae ei hegwyddorion athrawiaethol, ymarferol, a

dysgyblaethol idcl eu gweled yn y Llyfr Gwedd-
Cyffredin. Y maent yn cynwys tri deg a naw o
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erthyglau, a gall y neb a fyno eu gweled yno, ei dar-

Uen, a barnu drosto ei hun am eu cywirdeb, neu eu an-

nghywirdeb. Mae gweinidogion y blaid lion yn bre-

senol, luaws o honynt yn cofleidio egwyddorion Pus-

iaeth, y rhai sydd agos bod yn Babyddiaeth bur.

VI.—Galfiniaid.

Mae y rhai hyn yn cael yr enw oddi wrth Ioan Cal-

fin, o Geneva, ani eu bod yn* dal allan, ac yn credu yr

un egwyddorion ag oedd ef yn -gredu. yn arnddiffyn, ac

yn bregethu i'r byd. Y maent yn cael eu dosbarthu

yn yr oes hon i uwch ac îs Galfiniaid. Mae yr uwch

Galfiuiaeth yn cael ei chyfyngu yn bresenol i'r Trefn-

yddion Calfinaidd a'r hen ysgol Presbyteraidd. Mae
eu daliadau athrawiaethol, ymarferol, a dysgyblaethol,

yn ddigon hysbys i bawb ; canys y maent wedi cael eu

hargraffu a'u cyhoeddi i'r byd niewn llyfr o'r enw
" Cyffes Ffydd,^ gan y ddau enwad. Is-Galfiniaeth

sydd enw wedi cael ei fabwysiadu gan y rhai sydd yn

cofieidio Baxteriaeth.

VII.—Ffwleriaid.

Y rhai a gredant, ac a broffesant yr un egwyddorion

a gredwyd ac a broffeswyd gan y dysgedig a'r enwog

Andrew Fullar, yw y rhai hyn. Y maent yr un yn

hollol yn sylwedd eu hegwyddorion, a'r Baxteriaid.

Gelwir y cysawd crefyddol hwn yn ' Ilctncr Margan-
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iaeth' Y mae y bobl hyn yn bresenol. gan mwyaf, yn

mysg y Cynülleidfawyr. y Bedyddwyr Trochyddawl, a'r

Ysgol Newydd Bresbyteraidd.

VIII.—Arminiaid.

Y maent wedi cael yr enw oddi wrth un o'r enw

Iago Arminius, o'r Alniaen, yr hwn a anwyd yn y
flwyddyn 1560, o 0. C. ; ond ganwyd ef medd eraill

yn Holand. Y mae eu hogwyddorion gwahaniaethol

oddi wrth y Calflniaid fel hyn :

1. Y maent yn dal allan nad yw Duw yn penderfynu

cyflyrau dyfodol neb trwy arfaeth ac etholedigaeth ddi-

amodol.

2. Mai dan gyfamod Adda yr aeth y Gwaredwr ; ac

am hyny nad oes yr un cyfamod o râs gan y Personau

Dwyfol am achubiaeth dyn, ond y cyfamod a wneir âg

ef yn bresenol ar ei ddychweliad.

3. Fod Crist trwy ei fywyd a'i angau poenus wedi

gwneuthur cymod a dyhuddiant dros bechodau yr holl

fyd, ac felly wedi prynu pawb nes eu hadferu idd eu
sefyllfa gyntefig.

4. Fod pawb yn bresenol, yn eu dyfodiad i'r byd,

mewn sefyllfa o brawf fel yr oedd Adda cyn ei gwymp.

5. Fod plant bychain ar eu dyfodiad i'r byd yn holl-

ol rydd oddi wrth bob math o lygredigaeth. Y maent

yn gwadu y pechod gwreiddiol yn gwbl.

6. Nad oes y fath beth ag anorchfygol râs yn

gweithredu yn achubiaeth dyn ; ond y gall ef ei hun

wneud hyn os ewyllysia.
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7. Y niaent yn gwaduy cyfrifiad o hechocl Adda, a
r
r

cyfriflad o gyfiawnder Crist i ddyn.

8. Credant y gall y rhai a unwyd â Christ trwy ífydd

fyned yn eiddo Satan drachefn y gall y rhai a aeth-

ant i mewn trwy borth cyfyng yr argyhoeddiad, fyned

yn y diwedd i mewn trwy borth pechod ac augau at

gwrthgiliad, &c.

Mae y blaid hon wedi tarddu yn wreiddiol o Pelag-

ius. Ac yr oeddynt yn cael eu hadnadod gynt wrth

yr enw l Semi-Pelagius'

IX.—Y Methodistiaid, neu y Trefnyddion

Calfinaidd.

Mae yr enwad hwn yn ddigon adnabyddus i bawb

Cymry, a llawer o'r Saeson hefyd; ac y mae yn enwad

lluosog iawn, ac mewn undeb a'u gilydd yn mhob man

Ue y maent wedi myned. Y maent yn ystyried eu

hunain yn un corff yn mhob man. Mae pob aelod yn

ddarostyngedig i'r eglwys lle bydd yn aelod, yr hon a

lywodraethir trwy reolau penodol, a'r rhai sydd yn syl-

faenedig ar yr Ysgrythyr Lân, Y mae yr eglwys yn

ddarostyngedig i'r cyfarfod misol, chwech wythnosol,

neu Ddosbarthiadol fel y bydd; a phob cyfarfod misoi?

&c, yn ddarostyngedig i'r Grymanfii. Y maent yn tu

eddu at y dull henadurol o sefydliad a llywodraethiad

eglwys. Y mae eu herthyclau athrawiaethol, cym-

deithasol, a dysgyblaethol idd ei gwelcd mewn llyfr a

elwir " Cyffes Ffydd/' Cawsant yr enw Methodistiaid

yn y dull canlynol :
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Bu diwygiad niawr, neu adfywiad grymus ar Grefydd

y Groes yn Ngliymru yu nechreu'r flwyddyn mil ae

wyth cant. Dechreucdd yn Ehydychain yn y nwyddyn

1720. Tua mis Tachwedd yn y flwyddyn hono, darfn

i un Morgans a Mr. John Wesley, yn nghyd ag ychyd-

ig nifer o wyr ieuainc difrifol eraill, y rhai oeddynt yn

Athrofa yr Iesu yn Ehydychain, ymuno i gyfarfod â'u

gilydd ar brydnhawnau i ddarllen y Testament Groeg.

a llyfrau daionus eraill. Yn fuan wedi hyn cytunas--

ant i fyned i ymweled a'r carcharorion yn ngharchar y
dref unwaith yn yr wythnos. Pan y deallasant fod eu

gwasanaeth yn gymeradwy, a'u cynghorion yn fuddiol

i'r earcharorion, cytunasant i fyned o amgylch y ddinas

i ddarllen a gweddio gyda'r tlodion . cystuddiedig, a

rhoddi ychydig arian iddynt tuag at brynu physigwr-

iaeth a lluniueth. Yn y flwyddyn 1735, ymunodd yr

anfarwol G.Whitfield â hwynt, pan oedd oddeutu un deg

ac wyth oed. Erbyn hyn yr oeddynt tuag un àeg ped«

war o nifer. Ac wedi parâu jn yr arferiad ddaionus

uchod dros dalm o amser, ac o herwydd eu

bywyd trefnus a rheolaidd, galwyd hwynt yn Feihodùt-

iaíd'

Ehyw wr ieuanc a gymerodd yr achìysur oddi wrtli

yr arferiad trefnus uchod i ddywedyd, ' Dyna Sect

newydd o Fethodistiaid wedi cyfodi/ gan gyfeirio at

hen blaid o Feddygon a elwid yn Fethodùtiaid, am eu

bod wedi dwyn y gelfyddyd o feddyginiaeth i reol a

a threfn. Ond nid hir y bu y blaid newydd hon cya

amrywio mewn barn am erthyglau athrawiaethol cref-

ydd ; ac yny flwyddyn 1741 o 0. C, ymranodd yn ddwy;
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uii gyda Mr. G. Whitfield, yn cofleidio yr un athraw-

iaeth ag a gofleidiodd Calfin a Luther, a'r llall gyda

Meistri J. a C. Wesley, yn cofleidio athrawiaeth Ar-

rninius, Galwyd y naill yn Fethodistiaid Calfinaidä,

a'r llall yn Fethodistiaid Armiuaidd.

Yn y flwyddyn 1735, cyraeddodd yr adfywiad i

G-ymru, a daeth a'r enw Methodistiaid gydag ef
;
ac y

rnaentyn ei arddel hyd heddyw. Ac y mae yn eu

gweddu yn dda ; oblegid nid oes yr un enwad arall dan

y nef. mor drefnus yn mhob peth ag ydyw hwn.

Yr offeryn a ddechreuodd yr adfywiad yn Nghyrnru

oedd yr anfarwol Howell Harris. Ysw., o Drefeca,

Swydd Frycheiniog, D. C. Daeth a thân y diwygiad

gydag ef o Athrofa Ehydychain, a chyneuodd Yspryd y
nefoedd y tân hwnw trwyddo yn Nghymru. Yn fuan

wedi hyn daeth yr arfarwol Daniel Rowlands
;

o Lan-

geitho, (Offeiriad Urddedig,) alìan yn gynorthwy Mr.

Harris. A'r diweddar Daniel Rowlands oedd y cyntaf

o weinidogiog y llanau a nodwyd, ar enw Methodist.

A dyna dadau cyntaf y Trefnyddion Calfinaidd, ac yn

Trefeca, Swydd Frycheiniog, y dechreuasant gyntaf, ac

yn Llangeitho yn nesaf.

Yr oedd yr adfywiad yn myned rhagddo mor gyflym

trwy ddylanwad yspryd y gras, a Mr. Harris fel offeryn?

fel yr oedd ganddo dri deg o Gymdeithasau neilldu-

edig, (societies wedi cael eu sefydlu yn N. C,

yn y flwyddyn 1739* Ac y mae y fechan wedi myned

fil, a'r wael yn genedl gref, erbyn heddyw.
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X.—Y Methodistiàid Arminaidd.

Tadau cyntaf y blaid grefyddol lion dan yr enw hwn,

oedd y ddau frawd John a Gharles Wesley ; a chafodd

ei geni yn y flwyddyn 1741, pan ymranodd sect Fethod-

istiaid Newydd Athrofa Ehydychain. Y niae amrai

raniadau wedi bod yn y blaid hon wedi ei dechreuad

cyntaf gan y ddau frawd. Ac y maent yn cael eu nodi

â gwahanol enwau :

1. Y Wesleyaid Gwreiddiol. Y rhai hyn ydynt yn

proffesu eu bod yn cadw gosodiadau a rheolau eu syl-

faenydd cyntaf, ac am hyny mai hwy yw y gwir Wes-

leyaid cynteâg.

2. Y Wesleyaid Ranteraidd. Mae yn debyg mai

Uysenw ydyw hwn ar y blaid hon, oddi wrth hen blaid

o freuddwydwyr crefyddol, y rhai oedd yn boethlyd-

wyllt afreolaidd yn yn eu haddoliadau crefyddol. A
chafodd y blaid grefyddol hon o Wesleyaid ei hanrhegu

a/r un enw, o herwydd eu hafreolaeth mewn gwres ty-

merau yn eu haddoliadau crefyddol cyhoed'dus. Ystyr

y gair (Saes. Eanters) yw brygawthwr, ffregodwr, &c.,

un annhrefnus ffol yn ei ymadroddion. Ac y mae

llawer o honynt hwythau, yn enwedig y benywaid yn

arfer y bloeddiadau mwyaf dychrynllyd, anafarus, a

geirwir-ffol, ac ystumiau hagr yn eu haddoliadau cy-

hoeddus, fel nad yw y gwallgofìaid yn y gwallgofdai yn

fwy anrheolaidd, ond yn anaml. Taíient eu hunain

weithiau yn eu gorwedd ar lawr eu haddoldai, ac ym-

roliant gan daflu eu haelodau yn mhob agweddau.

Nid yw peth fel hyn yn gweddu i addoldai y Goruchaf
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3. Y Gymdeithas Gristionogol. Dywed yr hanes

sydd ger ein bron am danynt, nacl oes neniawr wahan-

iaeth rhyngddynt a'r Eanteriaid.

4. T Wesleyaid Esgobawl. Nid yclym yn gwybod

fod dim gwahaniaeth rhwng y blaid hon a'r Wesleyaid

gwreiddiol, ond yn unig eu bod yn cael eu llywodraethu

gan esgobion. Y mae yn blaid luosog iawn yn y wlad

hon. A dywedir ei bod yn caniatâu bedyddio trwy

droehi, os bydd rhyw aelod yn gofyn am hyny.

5. T Weslei/aid Diicygiadol. Nid oes clim gwahan-

iaeth rhwng y blaid hyn eto a'r rhai gwreiddiol, mewn
nthrawiaeth. Mewn pethau allanol y maent yn gwa-

haniaethu. Dyma'r ymraniacl diweddaf o bwys a gy-

"merodd le yn Lloegr a Chymru.

6. Y Wesìeyaid Protestaneddd. Mae y blaid hon

yn un mewn athrawiaeth a dysgyblaeth, a'r rhai eraill

o'r Wesleyaid, ond ei bod yn arfer y bedydd trwy dy-

walltj taenellu a throchi
;
yn ol dewisiad yr ymgeisycld.

Ac mewn rhai manau (os nad i gyd) ni oddefent i neb

o egwycldorion caethwasiaeth i gael aelodaeth yn eu

plith. Maent oll yn coleddu athrawiaeth Arminius. A
dyna sydd yn rhocldi iddynt yr enw 'Armin 'hlethodists'

XI.—Y Bedyt>dwy-r.

Y bobl hyny sydd yn arfer bedyddio trwy drochi yw

y rhai a alwant eu httnain ar yr enw hwn. Dywedant

mai ett syifaenydd gwreiddiol oedd Ioan mab Zacharias

ac Eli^abeth, (gwel Lttc pen. 1,) yr hwn hcfyd a elwid
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yn loan Fcdyddiwr ) a dywedant hefyd mai hwy y

w

unig olynyddion cywir Crist, a'i apostolion • ac ani

hyny ìnai hwy yw unig eglwys reolaidd y Testament

Newydd. Ond dywed yr hanesydd Wall, nad oedd yr

un gynulleidfa wybyddus o Fcdyddwyr tansuddawl

o fewn y byd yn un nian, cyn y dclegfed ganrif, ond

mai yn y flwyddyn 1030, y cafwyd un gyntaf yn

Ffrainc, dan lywyddiad un Mr. Peter Bruce. Ond
gadawn ni y pwngc i'r neb a fyno i'w ddadlu a'i ben-

derfynu, canys nid yw hynyna yn perthyn i waith o

natur hwn.

Mae y Bedyddwyr yn cael eu dosbarthu yn ddwy

hlaid; sef, Cyffredinoliaid, a Neillduoìiaid. Egwydd-

orion y Cyffredinoliaid yw Arminiaeth, ond egwyddor-

ion y Neillduolion yw Calfìniaeth, oddieithr fod rhai

o'u gweinidogion a'u haelodau wedi cael eu llygru gan

Faxteriaeth. Y mae y Neiliduoliaid eto yn ddwy

blaid ; sef, rhydd-gymunwyr a chaeth-gymunwyr. Y
gaeth-gymun yw y luosocaf ; ac y mae y blaid hon yn

tebygu llawer i bobl Lais gynt, yn preswylio eu hunain

3
rn ddiofal, ac heb negesau rhyngddynt a neb, &c. Nid

ydynt yn ymgymysgu â'r cenedloedd eraill mewn braidd

ddim. Ni dderbyniant nodyn o gymeradwyaeth oddi

wrth yr un genedlaeth dan y nef, ond yr eiddynt eu

hunain ; ac ni roddant y cyfryw i fyned at yr un gen-

edlaeth, ond yr eiddynt eu hunain. Y mae ganddynt

hefyd Gymdeithas Genadol a Chymdeithas Feiblaidd

iddynt eu hunain, ac y maent yn myned i gael Beihl

Newydd iddynt eu hunain eto. Ond ai tybed na wna

hyn droi yn fwy yn eu herbyn na^ o'u tu, a bod yn radd
2*
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o wanâd yn eu pwngc. Y mae yr enwad liwn yn bur lu-

osog yn Nghymru, Lloegr, Alban, ac America, yn

neillduol yn mhlith y Saeson. Ac y mae llawer iawn o

weinidogion ae aelodau parchus, dysgedig, a duwiol, yn

yr enwad hwn.

XII.—Dysgyblion Crist.

Y maent ya galw eu hunain wrth yr enw hwn am eu

iod yn proffesu eu bod yn gywir olynyddion Crist a'i

Apostolion. Ond nid ydynt yn fwy tebyg iddo, nac yn

gymaint a ìlawer o'r enwadau eraill.

Piaid o Fedyddwyr trochyddawl ydynt. Ei sylfaen-

ydd cyntaf oedd Alexander Campbell, a'i dad Thomas

Campbell. O'r Eglwys Bresbyteraidd y daethant allan,

a chawsant eu trochi yn y flwyddyn 1812. Ffurfìasant

gynulleidfa neu eglwys, (fel y'i galwant,) yn y flwydd-

yn 1813. Yr Ysgrythyr yn noeth ac unig yw rheol eu

ffydd
;
eu hymarweddiad, a'u dysgyblaeth. Eu pyngc-

iàu credöaidd sydd yn debyg i hyn :

.

; 1. Maent yn arfer troehi dan yr enw bedydd dwfr.

2. Credant fod bedydd }^n ail-enedigaeth.

3. Maent yn gwadu gwaith yr Yspryd Glân yn ny-

ehweliad pechaduriaid, ac yn haeru mai ynfydrwydd

yw gweddio am dano ; oblegid fod yr oll a geir o hono

wedi ei gael eisioes yn y Gair.

-1. Maent yn gwadu bedydd tân ysprydol yn hollol,

gan ddywedyd nad yw y geiriau hyny, lí Efe a'ch bed-

yddia chwi a'r Yspryd Glân ac â than" yn golygu dim

ond dinystr Jerusalem.
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5. Haerent nad yw yr Hen Destainent o un defnydd

i'r eglwys yn bresenol, ond fel hanes.

6. Mai y Testament Newydd yn unig yw rheol cref-

ydd i'r saint.

7. Fod pob enwad arall o greíýddwyr yn y byd wedi

encilio, i raddau mwy neu lai, oddi wrth y G-ristionog-

aeth gyntefig.

8. Fod swper yr Arglwydd idd ei gweinyddu bob

Sabbath, &c, Y maent yn tueddu yn eu hegwyddor-

ion athrawiaethol at Arminiaeth a Baxteriaeth. Yn
Bethany, Virginia, y dechreuodd y blaid hon, ac aeth

allan oddi yno i Kentucky. Ac y mae amrai eglwysi

neu gynulliadau ganddynt yn Ohio, Pensylfania, New
York, &c., yn bresenol, ac yn cael eu hadnabod wrth yr

enw " Carapbeliaid." A Campbell oedd y cyntaf a

wnaeth gyfieithad newydd o'r Testament Newydd, gan

ddwyn y gair trochi i mewn yn lle bedydd. Gwelsom y
cyfieithad. Mae yn rhanu y penodau, ondnidywyr ad-

nodau ynddo.

XIlI.—Y Sabbatiîiaid.

Plaid o FedyJdwyr trochyddawl yw y rhai hyn eto.

Y maent yn cael yr enw Sabbathiaid, am eu bod yn

haeru mai y seithfed dydd a ddylai gael ei gadw yn

Sabbath gan bawb. A dyma eu prif resymau dros

hyn:

1 Oblegid fod Duw yn gofyn pob dyn trwy y byd i

gadw y seithfed dydd, neu y dydd olaf o'r wythnos
;
yn

Sabbath wythüosol.
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2. Fod y gorchyniyn hwn yn rliwym ar bawb tra

fyddo y byd yn bod.

3. Nad oedd yr un awdurdod Ddwyfol, na gwarant

ysgrythyrol i newid y Sabbath i unrhyw ddydd heblaw

y seithfed dydd, &c.

Dywedir fod cynulleidfa o honynt yn Llundain, a

gweithred-rwym (deed) eu haddold yn myned cyn

belled yn ol a'r flwyddyn 1678. Mae hwn yn perthyn

i'r Bedyddwyr cyffredinol yn bresenol. Mae ychydig

nifer o honynt idd eu cael (meddir) mev7n manau eraill

yn y Dywysogaeth Gryfunol. Dywedir fod ganddynt

yn America, rai blynyddoedd yn ol, tua un deg wyth o

eglwysdai, dau ddeg naw o weinidogion a phregethwyr,

a thua dwy fìl ac wyth cant a thriugain (2,860) o gym-

unwyr. Y mae hefyd amrai bersonau o honynt idd eu

cael yn gymysg a
?

r Bedyddwyr eraill ar hyd y wlad.

D}rwedir mai un Bampfìeld oedd eu sylfaenydd cyntaf,

ac iddo eu sylfaenu yn y flwyddyn 1676.

XIV.—Sandemaniaid.

Ydynt ganlynwyr ac olynwyr un Eobert Sandeman,

o Swydd Perth, yr Alban. Dechreuwyd y blaid hon

yn yr Alban, gan John Grlass, yn y flwyddyn 1728. Ac
adnabyddir hi yno dan yr enw Grlasiaid (Glasites).

Dechreuodd Sandeman hau ei had, a chasglu ei gnwd

yn Lloegr, tua'r flwyddyn 1750. ran eu hegwydd-

orion y maent yn gogwyddo yn mhell at Antinomiaeth,

os nad ydynt felly yn drwyadl ; ac y mae eu daliadau
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sm ííurf, llywodraethiad, ac ymarferiad eglwys, yn cy-

nwys a ganlyn o ran sylwedd

:

1. Y maent yn credu rnai trochi yw y bedydd Crist-

ionogol.

2. Y maent yn credu y dylid gweinyddu swper yr

Arglwydd bob Sabbath.

3. Bocl yn rhaid idd ei holl aelodau i ymwneud â'u

cariad-wlecldoedd, y rhai a gynelid yn nhai y naill a'r

ìlall gyda'u gilydd, rhwng y boreuol a'r prydnawnol

wasanaeth.

4. Eu bod i arfer cusan o gyfeillgarwch ar dderbyn-

iad pob un i aelodaeth eglwysi, ac ar achlysuron eraill,

03 byddantyn barnu ei fod yn angenrheidiol.

5. Eu bod i gydgyfranogi mewn cyngori eu gilydd,

G. Eu bod i ymgadw oddi wrth waed, a'r hyn a

dagwyd.

7. Eu bod i olchi traed eu gilydd fel gweithred o

drugaredd, ac fel arwycld o gariad.

8. Eu bod i gyfranogi mewn dâoedd, (meddianau,)

mor belled ag y byddai hyny yn angenrheidiol, at achos

y tlawd a'r efengyl.

9. Eu bod i wneud casgliad wythnosol cyn
;
neu o

ûaen swper yr Arglwydd, at achos y tlawd
;
ac i dalu eu

clyledion eraill.

10. Mai annghyfìawn oedd iddynt drysori ar y ddai-

ar, trwy osocl eiddo o'r neilldu erbyn amser dyfodol, yr

hwn sydd yn ansicr.

11. Eu bod yn caniatâu difyrwch neilldueclig, a chy-

hoeddus^ tra na byddai yn cael ei gysylltu âg am-

gylchiadau pechadurus.
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12. Bod bwrw coelbren yn sanctaidd a chynieradwy.

13. Bod chwareu damwain a chardiau yn annghy-

rneradwy.

14. Eu bod yn annghymeradwyo, ac yn ymwrthod â

lluosrif o esgobion, bugeiliad, a henuriaid yn mhob

eglwys, ac â'r angedrheidrwydd o bresenoldeb dau hen-

uriad yn mhob gweinyddiad o ddysgyblaeth, a swper

yr Arglwydd.

15. Nad oedd angen dysg nac ymrwymiad celfydd-

ydol, yn annghymwyso i swydd, os byddai un yn meddu

yr un ddysgeidiaeth ag oedd Timotheus a Titus yn

feddianol arni.

16. Bod ail briodas yn annghyniwyso i swydd.

17. Eu bod yn ordeinio eu gweinidogion, &c, trwy

weddi, yrnpryd, arddodiad dwylaw, a rhoddiad deheulaw

y gymdeithas i'r ordeiniedig, &c.

Y mae y blaid hon yn hynod o lym yn ei dysgybl-

aeth eglwysig ) ac nid ydynt yn ymgymysgu â phleid-

iau eraill, hyd yn nod a/r trochwyr eraill, ond eu rhyw-

ogaeth eu hunain. Nid oes ond ychydig o honynt idd

eu cael (o leiaf yn mhlith y Cymru) yn bresenol. Yr

oeddynt yn cael eu hadnabod gynt yn Ngogledd

Cymry wrth yr enw ' Baptists Bacli?

XV;—Protestaniaid.

Enw yw hwn a roddwyd gyntaf i gyfeillion Luther,

yn yr Almaen, yn y fiwyddyn 1529 o 0. C.
?
o herwydd

iddynt dystio yn erbyn dedfryd Worms a Spire i ddi-



CRISTI0N0GAIDD. 39

enyddio Luther. Mae yn arwyddo gicrth-dysticyr.

Cafodd ei gymwyso wedi hyn at bawb a wrthwynebas-

ant y Pab, ac a ymneillduasant oddi wrth yr eglwys

Babaidd. Nis gallwn nodi un credo neillduol iddynt

oll; ond gellir dywedid eu bod oll yn cyfarfod yn

ngwrth-dystiad awdurdod y Pab fel pen yr eglwys,

mewn cymeryd y Dwyfol Air yn rheol ffydd ac yn ym-

arweddiad, a hawl pob dyn i farnu drosto ei hun.

XVI.—Hugonotiaid.

Llysenw yw hwn a roddwyd i Brotestaniaid Fíraingc,

tua'r flwyddyn 1560 o 0. C. Dywed rhai ei fod yn

tarddu oddiwrth Borth yn Tours, yr hwn a elwid 'HugonJ

lle yr oedd y Cristionogion ar y cyntaf yn y dref hono yn

arfer ymgynull i addoli'r Arglwydd. A Ue yr oedd

rhyw ddyhiryn wedi bod yn byw gynt, (meddent,) ac

wedi marw hefyd
;
yspryd yr hwn a gredid fod yn af-

lonyddu y lle. Mae eraill yn dyweud mai ystyr 'Hugo-

not ' yw c dynion yn rliodioW lieolydd yn y nos, ac

iddynt gael eu galw felly am eu bod yn cynal eu

cyfarfodydd yn y nos, i ysgoi llid eu gelynion.

Mae yr erledigaeth a ddyoddefodd y bobl dlodion

hyn ar y 24ain o Awst
3
yn y flwyddyn 1572, (sef dydd

St. Bartholomew,) trwy fradwriaeth, yn un o'r rhai

mwyaf cigyddlyd, ysgeler
;
a gwaedlyd y rhoddir hanes

am dani ar leni hanesyddiaeth. Dechreuodd y gyflafan

erchyll tua haner nos, trwy osod y milwyr ar waith idd

eu lladd yn eu tai, ac yn eu gwelyau ; ac yr oedd yr
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holl werinos Babyddawl yn cynorthwyo y milwyr.

Rhedai yr Offeiriaid ar garlam gwyllt trwy heolydd

Paris, prif eisteddfan yr erledigaeth, gan waeddi yn
groch :

í( Gicaedicch, gwaedicch. gwaedtoch, fy mlioll.

canys y mae gwaedu yn mìs Aicst mor iachus ag yn mis

NaiS' A dywedir i tua deng mil o Dywysogion gael

eu lladd yn Paris, a thriugain mil o'r bobl gyffredin yn

y cyfamser. A thua myrddiwn i gyd yn mhob man
trwj y wlad, yn ol tystiolaeth Dayila. Gymerodd hyn
le dan deyrnasiad Siarl y IX. yn Ffraingc, ac yn amser

Harri IV. yn Lloegr, Mae y Pabyddion oll yn dathlu

y dydd hwn yn ardderchog, er coffadwriaeth am y
fuddugoliaeth ddiaflaidd hon ar y Cristionogion diniwccl

a roddasant yn aberth i'w llid.

XVII.—Cynülleidfaayyr.

Hwynt-hwy jdynt olynyddiony diweddar Barchedi^

Ptobert Brown, Swycld Rhutland
7
Lloegr. Y maent yn

blaid o grefyddwyr tra lluosog, ac yn ddigon adnabydd.

us wrth yr enw Indipendiaid, Annibynwyr, a Chynuli-

eidfawyr. Yr oeddynt yn eu dechreuad yn Galfiniaid

o ran ei barn am byngciau athrawiaethol crefydd Crist

;

ond tebygol eu bod yn bresenol yn gynwysedig o Ar-

miniaid, Baxteriaid, a Chalfiniaicl. Mae eu gweinid-

ogion, lawer o honynt yn bresenol, yn Galfiniaid, ond

eu bod yn dal iawii cyffredinol a neillduol, a rhai o

honynt yn gwadu tragyyryddol genedliad Mab Duw. A
thebygol fod rhai yn eu plith yn coflciclio 3íormoniaeth
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yr ail ganrif, a Jenkinyddiaeth y ganrif Iion ; sef
;
naä

oedd Crist yn iawn dros neb personau, ond dros bechoS
fel drwg yn llywodraeth foesol Duw ; ac na bydd i'r

corff dynol fel y mae yn bresenol i gael ei ddwyn i fyny
o'r bedd yn yr adgyfodiad, ond mai ei gyneddfau a

ddygir i fodolaeth y pryd hwnw. Ond da genym
glywed fod y barnau hyn yn myned lai lai yn eu plitk

Y maent yn dal yn eu ffurf, eu llywodraeth, a'u dysg-

yblaeth eglwysig fel yr eiddo Brown.

XVIÎL—LÜTHÎÍRIAIÎ/.

Y rhai hyn ydynt ganlynwyr ae olynwyr Martìa

Luther. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1483 yn Aisleben,

yn Saxony. Maent (o leiaf yr oeddynt) yn Galfiniaid o

ran eu barn athrawiaethol am byngciau y grefydd

Grist'onogol, ac yn tueddu at yr henadurol o ran eu

ffurf, a'u llywodraeth eglwysig. Yr oedd Luther á
5
!

ganlýnwyr cyntefig yn gwrthod Epistol Iago, am ei fo&\

mecldai ef, yn gwrthddywedyd Paul ar gyfiawnâd ; ae

yn gwrthod lìyfr y Dadguddiad, am ei fod, meddai, y&

-annghyson âg ef ei hun. Ond y maent yn cymerad-

wyo y ddau yn bresenol fel gwir Air Duw.

Yr oedd ef a'i ganlynwyr yn derbyn bedydd trwy

daenelliad, a swper yr Arglwydd fel yr unig ddau

sacrament o osodiad Dwyfol ; ond credai gydsylwedcì-

iad yn y bara a'r gwin ; h. y., fod corff a gwaed Crist

yn çyd-sylweddu yn y bara a'r gwin yn y swper sanct-

aidd, er mewn modd anamgyffredadwv i ni. Y rnaent

'3
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yn gwrthod ewyllys rydd, ya credu etholedigaeth dra-

gywyddol a diamodol, a chyflawnâd trwy gyfrifiad o

gyfiawnder Grist i bechadur. Tua diwedd y ganrif y
17eg, dechreuasant gofleidio egwyddorion rhyddach ; ac

y mae eu gweinidogion yn bresenol yn meddu rhyddid

i wahaniaethu oddi wrth y credäon a ystyrid ganddynt

gynt yn anffaeledig reolau ffydd ac ymarweddiad. Y
maent yn cael eu dosbarthu yn awr i Gymedrol a

Chaeth. Y Lutheriaid Cymedrol yw y rhai a ymos-

tyngasant i'r cyfamser a gyhoeddwyd gan yr Ymerawd-

wr Siarl y V. A'r rhai Caeth yw y rhai na oddefynt

un cyfhewidiad yn erthyglau eu sylfuenydd.

XIX.—MORAFIAID.

Mae y blaid grefyddol hon yn cael ei galw ar yr

enw hwn am iddi gael ei sefydlu yn Moravia. Dywed

rhai mai canlynwyr yr anfarwol John Huss, o Bohemia,

ydynt; ac iddynt gael eu corffori gan un Nicholas

Lewis, tua diwedd y 17eg canrif, neu ddechreu y
18fed. Ond dywed ein hanesydd fod eu hanes gym-

deithasol hwy eujiunain yn dywedyd fod eu deilliad o

Eglwys Groeg, yn y 9fed ganrif, ac iddynt gael eu

corffoli trwy offerynoliaeth Methodius a Cyrillus dan

Fonach yn Eglwys Groeg, a breninoedd Buîgeria a

Moravia, y rhai oedd wedi eu dychwelyd i'r iachusol

ffydd, a ymunasant gyda'u gilydd, A dywedir mai

Methodius oedd eu hesgob cyntaf, ac i Cyrillius gyf-

ieithu yr Ysgrythyrau i'r Sclafonaeg.

Y maent yn cael eu galw hefyd yn ' Frodyr Ünol/

Maent yn cael eu hystyried yn iachus yn y flydd, yn
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hynod fucheddol yn eu bywyd, a llym yn eu dysgyhl-

aeth, ac yn hynod selog ac ymdrechus dros eu crefydd.

Eu prif (os nad eu hunig) destyn pregethu yw c Crist

croeshoeliedig. Y mae llawer o honynt idd eu cael

mewn gwahanol wledydd. Nid oes genym hanes am

un blaid grefyddol wedi bod yn feddianol ar fwy (os

cymaint) o ymdrech i goledd yspryd aeddfwyn a hedd-

ychol na'r blaid hon. Ac y maent wedi bod o flaen

pawb mewn ymdrech i efengyleiddio y byd, a chael y
Paganiaid at Dduw, yn y ganrif ddiweddaf. Y maent

yn ystyried eu hunain oll yn eglwys o genhadau, ac y
dylent, a bod rhwymau arnynt i wneuthur rhyw beth

ar y pen hwn, tuag at ledaenu teyrnas yr Immanuel.

Y mae ganddynt faes cenadol helaeth, a chenadau hefyd

yn agos trwy bob rhan o'r byd adnabyddus ; a Chym-

deithas Genadol.

XX.—Annibynwyr yr Alban.

Y blaid hon o grefyddwyr yn yr Alban oeddynt yn

debyg i'r Browniaid yn Lloegr. Pan ffurflwyd y blaid

hon gyntaf, yr oeddent yn byw yn ol egwyddorion

rhydd-gymundeb, a chymdeithas gyffredinol gada
?

r

gweinidogion Saesonaeg, ac yn lìwyddo yn fawr. Ond
o herwydd cyfnewidiad yn naliadau ei sylfaenwyr,

(tebygol iddynt ogwyddo at Sandemaniaeth mewn rhyw

bethau,) Ueiâwyd ei llwyddiant a'i rhifedi yn fawr.

Ond yn bresenol y maent wedi ymgyfenwi ar yr enw

ühdeb Cynulleidfaol Eglwyn Annibynol'
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XXI.—Trindodiaid .

Jîid yw yr enw hwn yn perthyn i un blaid grefyddol

ar ei phen ei hun, ond y mae yn cymeryd i mewn
ì>awb yn mysg pob enwad crefyddol ag sydd yn credu

?

nc yn proffesu fod Trindod o Bersonau yn y Duwdod.

Tri yn un mewn Duwdod
;

gogygyfuwch mewn gallu,

mawrhydi, gogoniant, parâd, &c, &c. Er fod rhai

pethau yn y gysawd hon yn anmirnadwy, eto ei chol-

eddwyr a honant fod hyny yn perthyn i wendid ein

dteall ni. yn hytrach nag i anrhesymoldcb y gyfun-

áraeth. Gran nad oes, ac nas gall ond un gwir Dduw
fod, gellir yn briodol alw y Tri hyn, y rhai y mae

iddynt y fath gymundeb yn yr Ânfeidrol Dduwdod, yn

Un Dîiw, neu y gwir Dduw. Tri yn Un, ac Un yn

Dri.

XXII.—Prssbyteriaid.

Mae yr enw yn tarddu o'r gair Groeg {Presbyteros^

ac yn arwyddo henuriad, Uuosog henuriaid, yn ymim-

sdig, henaduriaethwyr. Mae yr enw Presbyteriaid yn

cael ei gymwyso at enwad o grefyddwyr lluosog yn

Lloegr, Alban, yr Alinaen, ac America, o harwydd fod

qu llywodraeth eglwysig yn gorwedd yn yr henadur-

iaeth. Y maent yn dal allan Ddwyfol osodiad dan fath

o heuaduriaid (sef rhai athrawiaethol, a llywodraethol)

yn eglwys Crist ar y ddaiar, jn nghyd â diaconiaid, a

hoà gweinyddiad y llywodraeth, ar ddysgyblaeth wedi
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cael ei ymddiried yn gwbl i ddwylaw yr henaduriaid.

Y maent yn dri dosbarth yn y wlad hon, ac a ddynodir

fel hyn :

1. Yr Hen Ysgol Y blaid hon ydynt oll yn Galfin-

iaid; ac y mae eu herthyglau athrawiaethol, a'urheolau

ymarferol wedi cael eu cyhoeddi i'r byd mewn llyfr o'r

enw " Cyffes Ffydd." Mae pobl fwyaf y wlad gyda'r

enwad hwn.

2. Yr Ysgol Newydd. Mae hon wedi dyfod allan

o'r Hen Ysgol, yn y flwyddyn 1837, ac y maent erbyn

hyn yn gorff tra lluosog. Y maent yn cofleidio yr un
1 Cyffes Ffydd ' a'r Hen Ysgol, ond eu bod yn eu ddeali

yn wahanol. Y maent, fel gwinidogion ac aelodau, yn

gymysgedig yn eu heglwysi o Arminiaid, Bàxteriaid, a

Chalfiniaid. Y maent yn bobl ymdrechus a llafurus,

ac yn fwy effro na'r Hen Ysgoî, er fod yr Hen Ysgol yn

y cyffredin yn llawer mwy yn eu meddianau bydol.

3. Y Cumberlandiaid. Ymwahanodd y rhai hyn

oddi wrth yr Hen Ysgol yn y flwyddyn 1803, yn

nyffryn y Mississipi. Y maent yn gwneud i fyny

Presbyteriaid yr eglwysi Deheuol o N. A., sef, yn y
Talaethau Deheuol. Mae yn debyg mai caethwasiaeth

fu yn achos o*r ymraniad. Mae cyfundrefn athraw-

iaethiol y blaid hon yn haner Morganiaeth. Isel iawn

yw y weinidogaeth efengylaidd, a'r ddysgyblaeth wedi

bod yn eu plith. Hyderwn y daw y ddau beth yna i

well purdeb wedi i gaethwasiaeth gael ei derfynu.

Dywed ein hanesydd fod ganddynt, cyn toriad y rhyfel

diweddaf allan, yn 1861, tua 1,500 o eglwysdai, tua 500

o weinidogion ordeiniedig, a thua 75,000 o aelodau cym-
3*
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unedig, 12 o gyinanfaoedd cyffredinol (synods), 45 o

gymanfaoedd llai, a cholegau Duwiüyddol a ieithyddol

;

a Ilawer o lionynt yn gryfion iawn.

XXIII.—KlRK YR ALBAN.

Math^o eglwyswyr yn yr Alban ydywy rhai hyn;

ond dywedir bod yr aelodau yn Bresbyteriaid. De-

chreuasant yn Geneva, oddi wrth John Knox, y
diwygiwr Albanaidd. Mae yr aelodau yn Galfiniaid o

ran eu credo a'u proffes. Y maent yn barnu y dylai yr

eglwys gael ei llywodraethu gan gymanfaodd a chyfar-

íbdydd cyffredinol eraill. Dywedir fod ganddynt 15 o

gymanfeydd yn flynyddol
;
a 69 o is gymanfeydd. Y-

mae ganddynt hefyd Gymanfa flynyddol yn mis Mai yn

Edinhurgh, yn yr hon y bydd 200 o weinidogion, 89 o

lywodraethwyr o'r bwrdeisdrefi
;
a phump o gynrychiol-

wyr o'r athrofeydd. A dywedir mai arnynt hwy y mae

gofal y tlodion, ac mai yn eu plith hwy y mae trysorfa

y tlodion. Mae eu traul flynyddol at bob peth

(meddir) ynjîri chan mil (300
;
000) o bimau.

XXIV.—Y Synod Ddiwygiedig.

Plaid o Bresbyteriaid o'r fath buraf ydynt, Proffes-

ant eu bod yn dwyn tystiolaeth o'r diwygiad a gymer-

odd le yn y chwyldröad yn y flwyddyn 1649. Y maent

yn ymogoneddu am eu hiawnderau, a'u rhyddid, a'u

crefydd. Y niaent yn cael eu hadnabod wrth yr enwau
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< Whigs/ l Gwyr y mynyddoedd' l Cameroniaid/ &c.

Whigs, am eu bod o'r un egwyddorion^ gwladol a'r

bWd hono. G-wyr y inynyddoedd, am eu bod wedi

cynal eu cyfarfodydd yn y mynyddoedd a'r rhosydd
;

am rhyw hyd, yn yr Alban. Cameroniaid, arn.mai un

Eichard Cameron oedd eu sylfaenydd cyntaf, yr hwn
oedd foes-bregethwr ardderchog, meddir. Ymneilldu-

odd Cameron oddi wrth yr Eglwys Sefydledig, yn yr

Alban, yn y flwyddyn 1666, o herwydd nad allai dder-

byn y rhyddid a gyhoeddwyd gan Siarl II., i gydwy-

bodau tyner 5 am y barai ef y buasai hyny gydnabydd-

iad uwchafiaeth ac awdurdod y brenin ar yr Eglwys,

a bod ganddo yn fiaenorol awdurdod i gau eu genau.

Dywed ei elynion iddo gael ei ladd pan' oedd yn biaen-

ori terfysg yn Airnos, yn Cyle, yn mis Gorphenaf, 20,

1680. Ond ei ganlynwyr a ystyriant ei farwolaeth yn

ogonneddus. Dywedent iddo gwympo trwy ddwylaw

ei erlidwyr creulawn a gwaedlyd, y rhai a ymosodasant

arno ef ac amrai eraill, pan oeddynt yn ymdrechu am-

ddiffyn eu crefydd, a'u hiawnderau crefyddol.

Yn y fiwyddyn 1688
;
cawsant eu haìldudio gan eu

dysgawdwyr, y rhai a ddewisasant gydnno âg egwydd-

orion yr amseroedd hyny, yr hyn a ystyrient hwy (y

Cameroniaid) yn wir bechadurus ; a'r hyn a ystyriai y
werin hefyd yn bechod djrfawr. Gwedi hyn dadleuas-

ant fwy na mwy, yn yr amseroedd tywyll hyny an-

wybodaeth
;
dros Anfeidrol henaduriaeth uwchafol Iesu

Grist at ei eglwys . ac ni allent roddi y pwngc i fyny

mewn amseroedd o esmwythder, a hawddfyd wedi

hyny.
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Dywed ein hanesydd iddynt fod heb un gweinidog

idd eu bugeilio o'r flwyddyn 1688 hyd y flwyddyn

1743, (55 mlynedd.) Yn y flwyddyn hono cymerodd

un Milan ac eraill atynt, a chorfforasant hwy yn Bres-

byteriaeth, yn enw Crist unig frenin, a phen yr eglwýs;

a galwasant y sefydliad yn l Synod Ddiwygiadol!

Mae y blaid hon yn cael eu galw hefyd yn Gyfamod-

wyr. Yn y flwyddyn 1638, gwnaethant gyfamod â'u

gilydd i gadw eu crefydd yn rhydd oddi wrth arferion

newyddion (innouation) pa fath bynag. Yn y flwyddyn

1581, gwnaeth y Gymanfa gyffredinol gymeryd i fyny

Gyffes Ffydd o'i heiddio ei hun, neu gyfamod cyffred-

inol, yn yr hwn yr oeddynt yn condemnio Uywodr-

aeth esgobol ar yr eglwysi, yr hwn a arwyddwyd

gan Iago I., ac â'r hwn yr ymunodd yn nghyd â'i holl

gynwys. Rhoddasant eu henwau wrtho drachefn, mewn
ysgrifen, yn y fiwyddyn 1590 ; ac adnewyddwyd yr

ysgrif yn y flwyddyn 1596; ac yn 1638 adnewyddwyd

ef drachefn, pan y cymerodd yr ysgrifenydd ei Iw i

ymdrechu cadw crefydd yn yr un modd ag oedd yn y
flwydëyn 1580, gan ymwrthod â phob peth newydd ag

oedd wedi cael ei ddwyn i mewn iddi oddiar hyny.

Cysylltiad y llw hwn â'r Cyffes Ffydd, a alwyd yn

gyfamod, a'r tanysgriwyr yn gyfansoddwyr. A daliodd

y Cameroniaid yrenwer iddyntjymadael a'r eglwys gynt-

efig ; ac y maent yn ei gael hyd heddyw. Ychydig o

honynt sydd ar gael yn bresenol. Ychydig eglwysdai^

gweinidogion, ac aelodau ; ond er hyny y mae rhai dyn-

ion da a dysgedig yn eu plith. Y mae golwg henafol

rhyfeddol arnynt yn mhob man lle maent; ond pa
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ryfedd, canys nid ydynt yn rhoddi lle i ddiwyg-

iad.

XXV.—Y Synod Waredawl.

Daeth y blaid grefyddol hon i fodolaeth yn yr Al-

ban yn y dull canlynol

:

Cafodd un Thomas Gillespine, Ll. D., gweinidog

Carnock, yn Mhresbyteriaeth Dunfermline, ei fwrw

allan o'r Undeb, am na byddai ef yn bresenol yn yr

hyn yr oedd ei gydwybod yn ei annghymeradwyo. Yr

oedd Mr. Gr. yn enwog am ei dalent a'i ddysg. Gwedi

ei fwrw allan, dechreuodd weinidogaethu y tu allan -

furiau yr eglwys, yn yr Alban, ac ymunodd yr anfarw-

ol Thomas Boston, gweinidog Ocsham, ac un arall o'r

enw Collier, âg ef. Yna, ymgyfansoddasant yn gyman

fa, a galwasant eu hunain yn ' Synod Waredigol.' Eu
dyben yn hyn ydoedd gwaredu eu cynulleidfaoedd rhag

cael eu rhwymo i gymeryd gweinidogion, ac y byddai

gorfodaeth arnynt i ymostwng iddynt yn mhob peth,

pan na byddent yn meddu cydweled a hwynt. Ac y
rnaent yn casâu offer cerdd yn yr addoldai a chas cyf-

îawn
;
fel na oddefant i

J

r unrhyw o honynt ddyfod idd-

ynt. Y maent yn cael eu hystyried yn ddynion da
;
ac

union-gred. Calfìniaid o ran barn ydynt ; ac y mae

dynion dysgedig wedi bod, ac yn bod yn eu plith.

XXVI.—Ymwahanwyr.

3Iae y dynion hyn eto yn blaid grefyddol enwog yn
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yr Alban. Maent yn Galfiniaid niewn barn, ac yn

tebygu yn fawr i'r Trefnyddion Calfinaidd yn eu trefn-

iadau, a'u dysgyblaeth eglwysig. Caíodd ei sylfaenu

gan y ddau frawd enwog ac anfarwol Ealph ac Ebenezer

Erskine, yn y flwyddyn 1730. Yr oeddent yn gwrth-

wynebu Eglwys yr Alban am ei bod yn coleddu gwein-

idogion yn ei mynwes ag oeddynt yn bleidiol i ddyfeis-

iau ystrywus Arminius, ac yn ddiog a difiygiol yn

ngyflawnîad eu dyledswyddau ; ac yn enwedig am ei

bod yn gorfodi y bobl i gymeryd gweinidogion ag yr

oedd ganddynt bethau priodol yn eu herbyn; ac am
hyn y cawsant eu galw yn L Ymwahanwyr/ Dywedir

fod y corff hwn o bobl grefyddol yn awr yn un o'r rhai

mwyaf parchus ac anrhydeddus yn yr Alban, a bod

dynion talentog, dysgedig, a doctoraidd lawer yn

perthyn iddo

XXVII.—Cyfeillion, neu Y Crynwyr.

Plaid o bobl grefyddol a gododd tua chanol y 17eg

ganrif ydynt. Eu sylfaenydd oedd un George Fox, yr

hwn a anwyd yn y flwyddyn 1624, yn Drayton, Swydd

Leicester. Yr oedd yn fab i wr Duwiol a chymeradwy

o wêydd. Cafodd addysg grefyddol dda yn ei ddyddiau

boreuol. Cafodd ei osod allan yn freint-was gyda

phorfâwr, a gosododd hwnw ef i fugeilio a phorfâu

'

defaid. Yr oedd distaw sefyllfa o'r fath yn fanteisiol

i feithrin ei deimladau crefyddol ansefydlog eto. Pan

oedd tua 18 mlwydd oed
;
credai iddo gael gorchymyn
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Dwyfol i yniwrthod â phob cyfeillach, ac ymroddi yn

gwbl i wasanaethu crefydd. Yn unol â hyny, am y
pum' mlynedd dyfodol arferai fywyd crwydriol, gan

ymprydio, a gweddio, a byw yn unigol. Ond yn y
flwyddyn 1648, dechreuodd bregethu a chyhoeddi ei

gyfundrefn ; ac yn Manchester y dechreuodd ei chynyg

i eraill. Ac yr oedd yn dadleu ei achos gyda brwd-

frydedd, sêl, a gweithred.

Cafodd ei ganlynwyr yr enw ' Crynwyr ' gyntaf yn

Derby, naill ai oddi wrth y dull crynedig ymddangos-

iadol cyn siarad, pan fyddai yr yspryd yn eu cynyrfu,

a'u dull crynedig wrth lefaru ; neu, am eu bod yn galw

eu gwrandawyr i grynu ger bron yr Arglwydd.

Cafodd llafur Fox ei goroni â llwyddiant helaeth

modd bynag ; ac yn y flwyddyn 1669, danfonodd ei

egwyddorion i'r wlad hon trwy ddyfod ei hun, a bu

yma ddwy flynedd; ac ymwelodd ddwywaith wedi

hyny â'r cyfandir hwn. Ac yn ý flwyddyn 1690, bu

farw. Pa beth bynag a feddylir am ei egwyddorion,

nid yw haneswyr yr oes hono yn ameu ei Dduwioldeb.

Yr oedd ef yn gydwybodol gyda hwy, ac yn arwain

bywyd uniawn, gostyngedig, cymedrol, a Duwiol. Ar
ol ei ddydd, casglwyd ei ysgrifeniadau yn nghyd yn

dair cyfrol un-plyg (folio), o'r maintioli mwyaf.

Cafodd y blaid hon yr enw Cyfeillion/ tebygol, oddi

wrth eu cyfeillgarwch at eu gilydd, a'u gofal am eu

gilydd. Y maent yn hynod yn hyn. Y maent yn

bobl hynod syml a dirodres mewn gwedd, gwisgoedd, a

bywyd, ac yn pwyso yn drwm ar fywyd o gyfiawnder

rhwng gwr a gwr. Nid oes y fath beth a newid dull
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gwisgoedd yn perthyn iddynt. Ni thalant ddegwm

plwyfol er dim.

Y mae ganddynt < Gyffes Ffydd' o'u heiddo euhun-

ain yr hon a ddarllenwyd, gan mwyaf, gan ysgrifenydd

y nodiadau hyn; ac y mae eu sylwedd fel hyn :

1. Credant mai un Duw sydd, yn Dad, Mab, ac

Yspryd Glan.

2. Fod Crist trwy undeb tra rhyfeddol yn Dduw, ac

yn ddyn.

3. Fod yr Ysgrythyrau sanctaidd o DdwyfoÌ awdur-

dod
?
ac wedi cael ei rhoddi trwy Ddwyfol ysprydoliaeth

Duw.

4. Fod y byd wedi cael ei ddechreuad mewn di-

niweidrwydd, ond na pharâodd y sefyllfa hono yn hir^

ond i ddyn golli yr ardderchog Ddwyfol ddelw, a myned

ar ddelw yr erchyllaf sydd mewn bodolaeth.

5. Fod Duw wedi cymeryd trugare<ìa arwael gollee^

ig ddyn, trwy anfon ail, ac ardderchoeach Adda ídü ei

godi ef i fyny o'r pydew erchyll y cwynipodd x\dda

y cyntaf iddo.

6. Bod Crist wedi marw dros bawb yn ddiwahan-

iaeth.

7. Nad oes y fath beth a phechod gwreiddiol.

8. Nad oes modd cael gwybodaeth achubol o Dduw
ond trwy ddatguddiad mewnol o eiddo yr Yspryd Glân.

9. Fod Duw wedi rhoddi rhyw radd o oleuni ei Fab

ei hun i bob dyn.

10. Fod pawb nad ydynt yn gwrthwynebu y goleuni

hwnw
;
yn sanctaidd ac ysprydol, ond bod y; gwrthwyn-

ebwyr oll mewn perygl dirfawr.
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11. Nad oes oiid im Arglwydd, un ffydd, un bedydcl.

12. Fod adgyfòdiad o hcchod, ac o'r bedd, a hoá

barn.

13. Fod pob math o Iwon ÿn holìol waharddedig.

14. Na ddylai neb yingyfrcithio am'bethau bydol.

15. Na ddylai Cristionogion roddi, na chymeryd titl-

au, ond y rhai a arddangosant swydd, megin, tywysog,

brcnin, pregethwr, cliacon, &c.

1G. Nad yw yn gyfreithlon arfcr moes-eiriau. megk,
' Eich ufudd wr

as, &c. ] oblegid fod Gristionogion wrtfe

h-yný yn dywedyd cclwjrddau noethion, a dybryd y»
ainl.

17. Nad yw yn addas cyfarch neb yn y rhif Htìosog,

niegis, clmi yn lie ti.

18. Na ddylid gostwiig y glin, na diorchuddio
vy pe«

wrth gyfarch ncb, nac mewn ffordd o barch i ddyn, yr

hwn sjdd bridd.

19- Focl rhyddid crefyddol, ac iawnderau cyclwyl

yn hawliau naturiol i bob dyn dan hawl.

20. Nad ocs gan neb Lawl i arglwyddiaethu ar gýd-

wybod un arall, &c.

K S. Àwdwr y Oyffos uchod oedd un Dafydd Pugh.

(mor bcllcd ag. yr ydym yn coüo,) a fu yn byw jvl

niwcdd y 17eg canrif, yn Monwent y Cwacers, ger

Pontypridil, yn Swycid Forganwg, I). C. ) ac yno f
claddwyd ef medd hanes.

Nid ydyw y bobl hyn yn arfcy pregethu ond yn uaîg

pan gynyrfo yr Yspryd hwynt. Ac nid ydynt yn yoi-

gymysgu a ncb enwadau eraill.
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XXVIII.—Odeaid neü Odiaid.

Ocleaid neu Ocliaid sydd.yn tarddu o'r gaîr AuJacu.s .

Yr oedd plaid o grefydywyr o'r enwhwn yn nechreu y
bedwaredd ganrif. Yr oedclent yn cael eu galw yn

Audeans, (Cym. Odeans.) neu Audiani, (Odiani,) oddi

wrth eu blaenor Audaeus, neu fel y geilw Maslieini ef,

Ardaeus ; neu Oddo, fel y gelwir ef yn y Syraeg. Yr
oedd Oddo yn ddyn duwiol, fel y bernir, ac yn byw yn

Mesopotamia. Yr oedd yn ddyn dyclilynaicld yn e*

fywyd
;
a thrwy hyn eniìiodd gryn ddylanwad yn mhlitli

y bobl gyffredin. A daeth i fod yn naenor plaid o

grefyddwyr a eìwid yn Audaens. Lleygwr oedd ef ei

hun } ond wrth weled anfoesoìdeb rhai o'r esgobion yn

y dyddiau hyny' a'r rhai a'u cynorthwyent, efe a
?u cer-

yddai hwynt yn iîym am eu hanfoes; a pharodd hyny

icldynt ei erlid ef yn eirwinol, a'i ysgymuno o'r eglwys

yn hollol, yn y diwedd. Ond ni wnaeth y camwri hwn

ond peri iddo ef, a'r bobl oecld gydag ef, fyned yn

mlaen yn mhellach a ffyddlonech yn y gçyaith o ym-

drechu at ddiwygiad, ac i ymuno yn blaid grefyddol

wrthynt eu hunainj a gwneuthur mwy o ymdrech i

daenu eu hegwyddorion ar led y gwledydd. A llwydd-

asant i hyn i raddau ; a chafodd ei eneinio yn e?gob ar

ei blaid ; ac yn fuan wredi hyn ymunodd amrai esgob-

ion a hwynt Ymwrthodent yn hollol â'r blaid eglwys-

ig, ac ni chydymunent a hwy mewn dim, hyd yn nod

niewn gweddio gyda hi. Dywedai eu gwrthwynebwyr

eu bod yn dal allan ( ddyn-ffurfiaeth] (gwel dan yr enw

yn yr ail ran
;) yn nghyd a chyfeiliornadau eraill per-

thynol i'r blaid hono. Ond y cyhuddiad mwyaf pwysig
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a roddwyd yn eu herbyn, oedd, eu bod yn cadw eu Pasg

ar ainser Pasg yr Iuddewon, yn groes i benderfyniad

Cymanfa Nice. A dywedent mai o weniaeth i'r Yrner-

awdwr Cystenyn Fawr y gwnaent hyny, am fod yr n-
ser hwnw yn cyfateb i amser genedigaeth yr Ymer-

awdwr.

XXIX.—Odientiaid (Audientes.)..

Plaid o holwyddorwyr Cristionogaidd, y rhai a gyfran-

ant eu daliadau crefyddol i'w dysgyblwyr, trwy eu hol-

wyddoriyn egwyddorion ygrefydd Gristionogol oeddynt.

Yr oeddynt hefyd yn caniatâu gwrandawiad darllen

pregethau, a'r Ysgrythyrau yn yr eglwysi. Cawsant eu

hynodi mewn rhai oesoedd boreuol â'r llysenw

' Gwreiddiolwyr/ neu ' Flaenafwyr.' Mor belled ag y
gellir casglu oddi wrth yr ychydig hanes sydd am clan-

ynt, yr oedd eu daliadau crefyddol yn union-gred, fel y
Cristionogion boreuol eraill.

XXX.—Y Tri Enwad. (TJie Ihree Denomínattom).

Enw gwahaniaethol a roddwyd i Gymanfa ymneill-

duedig o weinidogion, a breswylient yn, ac o amgylch

Llunduin. Yr oeddynt yn gynwysedig o henaduriaid

annghydffurfwyr, a bedyddwyr. Caent eu desgrifio yn

gyffredin dan yr enw ' Corff Cyffredinol o Brotestaniaid

Ymneiilduedig Gweinidogion Llundain a "Westminster/
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Cyfansoddwyd a sylfaenwyd y corff hwn yn y flyddyn

ÎJ27. Yn y cyíainser, darfu i aclodau y corff ymuno

moT belled mewn crefydd ymarferol, íel y gallont gyf-

îáwni eu dyledswydclau gyda'u gilydd yn ddirwystr

Ond yr oedd yr yspryd Sosinaidd a fodolai

aaewn rhai o'r hen lîenadurwyr a'r Jìedyddwyr Cy"

üedinol, yn rhwystr mawr iddynt yn aml i ymuno, cnd

íêl gwleidyddion, ac yn achlysurob a phethau cenedl-

âethol eraill o ddyddordeb
;
mewn cyfeiriad at y rliai yr

ymdrechent gario allan eu golygiadau eu hunain.

Yr oedd y coríf cyffredinol hwn yn cynwys tua chant

à haner o aelodau. Yr oedd tua ea haner o AnLÌbyn-

"wyr, neu Cynùlleidfawyr. Nid oedd y rhai ag oedd o

alygiadau Sosinaidd ond nifer íechan iawn o'r eorff

ìöara

.

XXX.—Dirpr yait). ( Depiitie&y.

Cÿfèistecldfod o foneddigion oecid y rhai hyn a neill-

ìmà yn flynyddol gan wahanol Gymanfaoedd Ym-
aeiílduwyr Protestanaidd Llundain a'i hamgylchoedd?

i'r dyberi o fÿnu gweled íbd eu hawliau yn cael cu

âwyn yn mlaen yn gywir. Cyfansoddwyd y cyfeistedd-

fodhwngyntafyn 1733, Tach. y 9fed. Yr oeddynt

jn gymysgedig o'r gwahanol gynulleidfaoedd o Brotest-

aniaid, megis, Annibydwyr, Henadunvyr, Cynulleidía-

wyr, Bedyddwyr, &c, yn Llundain, ac o fewn deuddeg

milldir o'i hamgylch. Eu gwaith oedd edrych dros

Ib ysgrif a ddygid i'r Senedd, a oedd yn fanteisiol i
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ymneiìlduaeth ai nad oedd, ac i gaclw jn fywiog yr acl-

newyddiad o gyfraith y corfforiad, &c, &e. Ond gan

nad oeddynt yn blaid grefyddol unigol, nis heîaethwn

ynia. Y neb a ewyllysio weìed yn mhellucli am danynt,

darllened Hen. & Buck. Dict., dan y gair Deputîes.

XXXII.—Dysgyblwyr.

Yr oedd y rliai hyn yn bodoli yn amser Baxter. ac

yn dadleu clros gael cymundeb pur ; h. y., cael y cym-

undeb i aelodau proffeseclig yr eglwys, ac nid cymun-

deb i'r holl gynulleidfa, os ewyllysient ci gymerycl, fel

yr oedd yn y blynyddoedd hyny mewn llawer man. Am
eu bod yn daclleu clros ddysgyblaeth eglwysig y galwyd

hwy ar yr enw ' Dysgybiwyr
'

; fel pe buasai dymuno

dysgyblaeth yn yr eglwys yn fath o heresi niweicliol, ac

i'w gwrthod.

XXXIII.—Gwrth-ddinaswyr. ' ÇAntî-Burghéfs).

Corff lluosog a golygus o Annghyclffurfwyr a ddaeth

allan o Eglwys yr Alban oedd y rhai hyn
; y rhai oedd-

ynt yn gwahaniaethu oddi wrth yr Eglwys Sefydledig

mewn materion o lywodraeth eglwysig. Yr oeddynt

hefyd yn gwahaniaethu oddi wrth y Dinasiaid Ymneill-

duol eraill. Cyfodasant yn y flwycldyn 1747 ; ac yn y
flwyddyn 1820, ail ymunasant dan yr enw ' Eglwys

Unol Grvmdeithasol Gymanfäol EisteddfodoL Yr oedd-
4*
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jnt yn gwrtliod cymeryd y Hw dinasaidd, am eu bod yn

ú ystyried jù annghyfreithlon.

XXXIV.—Ymneillduwyr. (Sececíers).

Mae tri enwad crefycldol, neu yn hytraeh tair plaid

grefyddol yn yr Alban yn myDed dan yr enw hwn.

1. Yr Hen Ymneillduwyr Groleuedig. Plaid fechan

Milewyrch ydyw hon o grcfyddwyr hen, ymneillduedig

Eglwys Sefydledig. Adnabyddir hwynt wrth

*Hen YmneiIIduwyr G wreiddiol/ Y maent yn iach yn

jffydd Gristionogol. Y maent yn cadw eu hunain ar

mtan yn hollol oddi wrth yr Ymneillduwyr eraill, ac

mcî ydynt yn dal cymuncleb â neb enwadau crefyddol

áíH. Y maent yn cael eu desgriíio yn hynod o fychain

jaewn rhifedi, ae heb fod yn enwog mewn dim ond bod

jn anhael ac annghydoddefiadol.

2. Yr Ymneillduwyr G wreiddioî. Cynulliad bychan

a fíenaduriaid yn yr Alban yw y rhai hyn eto, wedi

jîaneillduo oddi wrth yr Eglwj^s Sefydledig
; y rhai,

jö ádiweddar, (medd ein hanesydd.) sydd wedi cael eu

sasglu yn nghyd trwy oíìerynoliaeth y I)r. M'Oric, a

3ír. Paxtoii, y rhai a wrthodasant ymuno â'r Eglwys

Symanfäol Undebol, o herwydd yr amheuad o hawl

jnadon heddwch i ymyryd â materion crefyddol. Y
siaent yn ymddibynu yn hollol am gynaliad i fyny ar

faraait cymeradwyol a chyfrifoldeb cnwau eu blaenor-

îaid. Y corff hwn o grefyddwyr, yr hwn sydd yn

*iynod mewn bychanigrwydd nifer, nis gali baríiu yn
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liir, (medd ein hanesydd,) . er eu bod jn iach yn y
ffydd ; ond yn raddol rhaid iddo ymdoddi i un neu y
llall o gyrff henadurol Ymneillduwyr yr Alban.

8. Yr Ymneillduwyr Cyffredinol. Dechreuodd hwn
tua'r flwyddyn 1732, yn ychydig o nifer; ond erbyn

hyn y mae yn gorff lluosog o Henadurwyr Ymneilldu-

edig. Ac mae yn debyg ei fod yn un o'r rhai amlaf ei

aelodau yn yr Alban. Y maent yn cael eu hystyried

yn rhai iach yn y flydd, ac yn myned rhagddynt. Y
neb a ewyllysio weled yn lielaethach o berthynas i'r

eorffhwn o grefyddwyr, darìlened yr Encj/elopedia of

ReHgious Rnowledge. dan y gair Seceders,

XXXV.—Phtltpiatd.

Cangan o'r Lutheriaid, neu blaid yn mysg y
Lutheriaid. Cawsant yr enw oddi wrth Philip Melanc-

thon. Yr oedd P. Melancthon yn wrthwynebwr egniol

i'r athrawiaeth o bresenoldeb corff Crist yn mhob man.

A chynyddodd yr ymrysonfa wrthwynebol yn fwy o

lawer ar ol ei farwolaeth ef. A galwyd ei bleidwyr a'i

olynwyr yn Philipiaid.

XXXVI.—Ulicwtsiaid. ( lluquhiaii).

Mae yr enw yn yn tarddu o
?

r gair Italaidd Uluqut-

iaire. Arwydda ( Hollbresenol/ neu yn hytrach c bod

3^n mhob man.' Rhoddwyd yr enw i rai o Ysgol
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Dduwinyddol Luther. ani eu bod yn dal allan fod corff

Crist yn bodoli yn mliob man, neu yn bresenol yn

mhob man, ac yn neillduol yn y cymun, oblegid ei Holl-

bresenoldeb. Y maent i'w cael yn mhlith y Luther-

iaid hyd vn bresenol.

XXXVII.—Y Celitiaid.

Plaid o Gristionogion duwiol, yn byw yn y rhan

gyntaf o'r 14eg canrif. Yr oeddent yn cael eu galw

yn 'frodyr a chwiorydd i St. Alecsius/ Pan oedd y
gweinidogion yn cywilyddus esgeuluso cyflawni eu

dyledswyddau crefyddol, yr oeddynt yn cyflawni eu

harferion crefyddol mewn ymweled a'r cleifion, a

gweini mewn cìaddedigaethat. Derbyniasant yr enw

Çeltiaid oddi wrth eu duil o fyw mewn celloedd, a'u

hymneillduad oddi wrth y byd; er hyny, nid oeddynt

fel y Monachod yn treilio eu bywyd mewn diogi

crefydd. Tebygol mai caugen o'r Lollardiaid oedd

y llwyth hwn o grefyddwyr. (Gwel dan yr enw ).

XXXVIII.—Hopciniaid.

Canlynwyr y Parch. Samuel Hopkins, D. D., oedd

y rhai hyn. Yr oedd S. Hopkinsyn dduwinydd Ameri"

canaidd, a gwnaeth lawer iawu o ychwanegiadau yn ei

bregethau a'i draethodau, at y diweddar Barch.

Jonathan Edwaads, Llywydd Coleg yn Xew Jersey.

(Gwel ei hanes a'i ddaliadau yn yr Encyc. of Reìijiou*

Knoicle(l<jc
}
dan yr enw HopMnians?)
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XXXIX.—Remonstriaid.

Enw a roddwyd i blaid o Arminiaid, y rliai o blaid

Taleithiaa Holland a wrthdystiasant yn erbyn Cymanfa

Dort
;
yn y flwyddyn 1610, yr hon a'u condemniodd

hwy yn Hereticiaid. Yr oedd Episcopius, a Grotius

yn blaenori yn y gwrth-dystiad ; egwyddorion y rhai

a gymeradwywyd gyntaf yn gyhoeddus yn Lloegr, gan

Arch-esgob Laud. Yn Holland, gwnaeth y Calfiniaid

gyflwyno cyfarchiad yn erbyn y gwrthdysiwyr, a galwyd

cf yn £ Cùunter-remonstrance'

XL.

—

Homwsiaid.

Mae vr enw vn tarddu ocldi wrtli y ^air Groec:.

* Homoousius* Mae yn arwyddo, ' Yn debyg mewn
sylwedd/ neu, ' yr un peth mewn sylwedd/ Cafodcl

yr enw ei rodcli ar blaid o'r Athanasiaid, am eu bod yn

barnu, ac yn dal allan fod y Mab yn (jwmooii.sius) gyd»

sylweddol â'r Tad.

XLI.—LoLARDIAID.

Plaid o greíÿddwyr ymneillduedig oddi wrth Eglwys

Rhufain ; ac oeddent hefyd yn amrywio yn en barnau

oddi wrthi mewn amryw byngciau crefyddol* Cyfodas-

ant yn Germany, tua dechreu y 14eg canrif. Yn ol

rhai ysgrifenwyr, cawsant yr enw oddi wrth Walter

Lollard, eu prif arweiny&d a'u gwron. Yr oedd yn
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cldinesydd o Mentz, ac yn orucliel ya ei ddaioni. ei

•alluoedd, a'i ysgrifau. Cafodd ei ferthyru trwy dân

yn Cologue. Ond y mae eraül yn rneddwl mai nid

cyfenw y blaid Iion oddi wrtho ef ydoedd, ond ei fod

yn enw ag oedd yn cael ei gymwyso yn unig at bob plaid

gyfeiliornwyr ag oedd yn coleddu unrhyw fath o gyf-

eiliornad, dan yr ymddangosiad o dduwiolder. Ac y
mae hyn wedi peri amrywiaeth mawr o feddyliau am

darddiad yr enw. Monachod Canterbury a ddywedent

fod yr enw c Lollard' yn tardclu o c lollum' (Lladin,) ac

yn arwyddo 'efryn/ (íáre,) i ddangos fod y Lollardiaid

yn efrau wedi cael eu hau yn ngwinllan Crist. Dywed

Abelìey fod y gair yn arwyddo ; Molianu Duw/ ac yn

tarddu o'r gair Germanaidd c lolen' ac yn arwyddo ' i,

neu yn addoli ; aco' Ilerr,' Arglwydd, ac efallai ei fod

yn arwyddo £ moîianu yr Arglwydd/ o herwydd fod y
Lollardiaid yn rhoddi eu hunain i deithio o le i le, dan

ganu Salmau a hymnau. Mae eraill yn tarddu yr enw
£ Lollardiaid/ (ae yn fwy priodol, meddai rhai,) o cLoIl-

Jiarcl,' neu c Lullarä' neu ' LoUhert' neu £ LuUhert,'

fel yr oedd yn cael ei ysgrifenu gan yr hen German-

iaid
;
oddi wrth yr hen Germanaeg, l LuIIen] neu c Lol-

len/ neu £ Lallen' gyda'r terfyniad £ hard'
;
gyda'r hwn

derfyniad, meddir, y mae llawer o eiriau yr L^chel Ell-

mynaeg yn terfynu. Dywedir fod £ LoIIcn' yn arwyddo
£ canu gyda llais uchel

'
; ac felly, arwydda Lolardiaid

1 canwyr uchel/ neu 'rliai yn canu yn aml.
? Ac yn

iaith gyffrédin Germany, y mae yn arwyddo £ dyn yn

parâus foìianu JDuw trwy ganu/ neu canu hymnau i'w

anrhydeddu cf.
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Dywed Fuller wrthym ddarfod yn amser teyrnasiad

Edward y III., tua'r flwyddyn 1315, ddyfod Walter

Lollard, pregethwr o Gerrnany,(neu fel y rnae ef yn ei

alw yn 6 bererin/ yn ei lianes arn y Waldensiaid,) i

Loegr • yr hwn oedd yn un o'r bngeiliaid, ac yn glod-

fawr yn eu mysg hwr

y ; a'r hwn oedd felly yn Lloegr

oedd felly hefyd yu Ffrainge. Ae yn Ffraingc yr

oeddent yn caeì eu galw yn ' Berengarîaid/ oddi wrth

Berengarius ; a gelwid hwynt hefyd yno yn ' Petro

brusiaid/ oddi wrth Peter Bruis ; ac yn yr Eidal, a

Florence, gelwid hwy yn 'Arnöldiaid/ oddi wrth Arnold

o Berscia. A galwyd y Waldensiaid am amryw genedl-

aethau wedi hyn ar enw y dyn rhagoröì hwn (Lollard)

jn ' Lollardiaid/

Yr esgob Newton, wrth son am y LoIIardiaid, a ddywed

fel hyn : - ' Y mae dyn arall yn fwy teilwng i gael y
blaid hon ar ei enw ; sef, yr anfarwol John Wickliffe,

er anrhydedd iddo ei hun, a ffrwyth ei lafur yr amser

hwnw. Yn Lloegr yr oedd canlynwyr Wicliffe, mewn
ffordd o siaiad, yn cael eu galw yn ; Lollardiaid/ Beth

bynagj daeth y Lollardiaid Saesnigaidd cyntaf o Ger-

many.

Dywedir fod W. Lollard a'i ganlynwyr yn llwyr ben-

derfynol ymwrthod â gwasanaeth offerymol 3^1* offeren,

gor-eneiniad, a phob math benudau cospawl am bechod.

Rhesymai fod aberth a dyoddefaint Crist yn ddigon at

hyny. Yr oedd yn gwrthod bedydd babanod, aeyn gwrth-

od effaith cadwedigaeth bedydd; hyny yw, nad oedd bed-

ydd yn cadw neb. Mae yn ymddangos mai hyn fu yu

achos o'r cyfreithiau a wnaed yn erbyn y blaid hon yn
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nheyrnasiad Harri IV. \ canys un o'r crthyglau a

roddodd yr yinchwilwyr a fu yn eu chwilio oedd :
• Pa

un a oedcl y baban a fyddai farw licb ei fedyddio yn

gadwedig, ai ni fyddai ?
' Ond yr oedd Lollard yn

crbyn Eglwys Rhufain yn cyson sicrâu y byddai y
haban a fyddai farw hebddo yn gadwedig.

Dywed Fox fod gyda hyn yn cael ei roddi yn cu

herbyn, eu bod yn dywedyd yn erbyn y gredo ç íbd y
plant a fyddent farw heb eu bedyddio yn ddamnedig;

'

a'u bod yn dywëdyd fod yn ddigon i'r bobl Gristion-

ogol gael eu bedyddio yn ngwaed Crist, ac nad ocdd

arnynt eisiau caci eu bedyddio rnewn clwfr \ a bod y
babanod yn çael cu bedyddio yn ddigonol. os byddai y
rhieni wedi cael cu bedyddio cyn eu geni. Meddyliai

Fox eu bod yn caeì cu gwarthruddo yn fawr yn y

mater hwn ; oud ymddengys nad ocddynt yn euog o'r

cyhuddiadau. Ond mae yn sicr nad.ocddent yn bed-

yddio eu babanod. yr hyn ped.d bechod niawr yn y

dyddiau hyny. Ac y mac un Lewis Clifîbrd. yr hwn

oe.dd yn gyfaill mawr i'r enwog Wickliife, yn sicrâu

nad oedd y Lollardiaid yn bedyddio cu babanod. A
Thomas Walden, yr hwn a gafodd gydnabyddiacth âg

ysgrifeniadau Wicltliffe, a'i galwai ef yn ' un o'r sa.ilh

pen a ddaeth allan o'r pwlì diwaelod, am ci fod yn

gwrthocl bedydd lahanod. yr liyn ydyw cyfeiliorni y

Lollariaid, i'jr rhai y mae ef yn fiacnor mor fawr idd-

ynt, Dywed Fox yn mhellach. ddarfod i'r pcthau hyu

a ddygwyd yu cu hcrbyn, achosi 120 o ddynion a bcn-

ywodgael eu dal, ac iddynt gael cu pocnydioyn ddir-

íawr; ac i lawer o honynt gael cu lìosgi wrth y staDgc.
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A dywed mai WiMiam Sawtry. Offeiriad Plwyfo^

Osith, yn Llundaiu, oedd y cyntaf a ddyoddef

íerthyrdod yn yr erledigaeth hpn yn
:

. A dy

Eapin i'r Wiekìiffiaid, ncu y Lolìardiaid, yn yfiwyd

1389, i ymadìdoli yn hollol oddi wrth Eglwys Rl

ain, ae iddynt osod gweinidogion eu hunain.

plith eu :, fel y gallont gyflawni Bwyfol addc

yn eu fíbrdd eu hunaiu. ü'r cyfnpd hwn hyd y i

ygiad Protestanaidd, bu eu dyc ìau yn íaw:

iawn. Dywedir fod dros gant o wedi cr ; c!

eofnodi, y rhai a Iosglwyd i farwolaet

Dywed ein hanes fbd y tr a neilduwyd yn garcl

i'r Lollardiaid, yn arcs hyd yn b fel eof-gol

o'u drygioni, fel y dywedir, ae fel idrygioi

íad eu srelvnion. jlae y tr hwn, . yn ymyl 3

äj Llambeth, a ehafodd ci bí - i Chiel:

Arch-es burj ar eu cyfer. A lîr
:

1

cf ei liunain ymweìed a'r Ile, ac i dau ca:

phedwar ugain o buuòedd tuag at ei adgyweiri

gadarnâu, idd eu cadw yn ddýoj ). Dyw
fbd y dolenau {staples), a'r modrwyaü (rings), â

j

rai y siercid hwy cyn cu dwyn all llosgi wrtl

stange, idd eu geîéd yno yn garnau ar y nenloíft

y dydd hwn. À dyìcnt wneud i'r Cristionogion
j

enol i edrych yn nol gydä dîolchgarwch mawr ar

awr y terfynwyd y íath oes o ormes. a thywallt gwa

saint yn herwydd crefydd Iesu Gri^t. Yr oedd yn eii

plith lawer o ddynion da a duwiol. ac a ddj

asant í" yn lìawen, cr mwyn Iesu Grist

achos.
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LXIL—Y Eeithiaid.

Plaid a ymneillduodd oddi wrth y Crynwyr, ( Qaak-

erSj) yn Pennsylfania, yn y flwyddyn 1691, yw y rhai

hyn. Eu pen-blaenor oedd George Keith ; oddi wrth

yr hwn y derbyniasant yr enw l Keithiaid/ Darfu idd-

ynt, wedi iddynt gael eu gwahanu oddi wrth eu plaid

wreiddiol, fabwysiadu y gyfundrefn o fedydd tansudd-

awl, a daethant i dderbyn ac ymarfer a swper yr Ar-

glwydd ; ac wedi hyn daethant yn adnabyddus wrth yr

enw l Y Cyfeillion Bedyddiedig/ canys yr oeddynt

yn parâu i arfer iaith, a gwisgiad £ Y Cyfeillion.
>

(Gwel ( Hanes y Bedyddwyr/ gan Benetic.)

LXIIL

—

Calisteniaid.

Cangen o ganlynwyr yr anfarwol John Huss oedd-

ent. Yr oeddent i
Jw cael yn Bohemia, a Morafia, yn y

flwyddyn 1500. Yr oeddent yn gwahaniaethu oddi

wrth Eglwys Rhufain yn null gweinyddiad y ddwy or-

dinâd sacramentaidd.

Hefyd, yr oedd yr enw yn cael ei roddi i blaidogan-

lynwyr Luther, yn y 17eg canrif. Cawsant yr enw am

eu bod yn cymeryd i fyny ddaliadau George Calixtus.

Yr oedd eu pyngciau sylfaenol yn cael eu cynwys yn yr

hyn a adnabyddir yn gyffrodin wrth yr enw l Credo'r

Apostolion
'

; a bod y pyngciau athrawiaethol a dderbyn-

id ac a gredid gan ddysgedigion y puni' canrif cyntaf o

Gristionogaeth, yr un mewn gwirionedd ac awdurdod

ag eiddo yr Ysgrytlryrau ; hyny yw, mai pyngciau

yr Ysgrythyr oeddynt.
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YR AIL EHAN

:

Yn cynwys hanes hyr am amryw Grefyddau, hen a

dhceddar, a ystyrir heb fod yn iachus.

I.—Artaid.

Canlynwyr un Arius, (Philip Arius, medd rhai
;)

Presbyteriad dysgedig o Alexandria, yw y rhai hyn.

Sylfaenwyd y blaid lion ganddo o'r flwyddyn 315 i'r

flwyddyn 325 o 0. C. Yn y flwyddyn 325 y diarddel-

wyd efyn Nghyinanfa Niee, yr hon a gynaliwyd, meddir,

yn Caercystenyn. Y maent yn addef fod yr Iesu o

Nazareth yn Dduw
;
ond mai Duw gwneuthuriedig», ac

îs na'r Tad ydyw. Addefant mai efe yw y Gair, ond

nid y tragywyddol Air. Y maent yn gwadu ei dra-

gywyddol Dduwdod yn hollol. Ac nid yw eu golyg-

iadau am ei aberth yn fawr gwell na
?

r eiddo y Sosin-

iaid, os dim yn well. Nid oes ond ychydig o honynt ar

gael yn bresenol, a'r rhai hyny yn gymysg â'r Undod-

iaid, yn Nghynrru, ac yn y wlad hon, o leiaf y rhai

sydd o honynt gyda'r Cymry.

II.—Antinomiaid.

Sylfaenydd y blaid hon oedd loan Agricola, yr hwu
a fu unwaith yn ddysgybl i Luther, a Melancthon. Y
mae yr enw yn tarddu o ddau air Groeg ; sef

;
antt
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(gwrth,) a nomnti (eyfraith). Mae; >gwrth-

gyfraith, neu yn erbyn y gÿfraith. Y maent yn cael

galw ar yr enw, am eu böd yn dal nad y y

gyfraîth foesol yn rheol bywyd i ddyc rA)
i yw saneteiddrwydd bywyd yn gysyiltiedig a gwir

gredu yn Nghrist : nad yw gweithredoed per-

1 i gyfìawnâd trwy ffydd; nad yw eu gweitliroìL

~j yn wir beehodau, ond ffiái gwendidau ydynt ; cs

it wedi cae3 .-thol, y byddant yn sicr o gael eu

w
}
cyn nad pa fath fydd eu bywyd ; ond os nad yd-

yn etholedigioD. nad gwiw iddynt y

: nad oc- t.t un aclios i gy odau

Arglwydd, naç i dduwiol dristí

oblerid nad yw eu gweithredoedd annsrhywir yq wir

ì )seddau.

Nid oes ond y 2 bobl fel hyn idd eu cael yn

esu'r egwy n hyn yn gyhoeddus yn bresenol,

nid annhebyg fod rhai idd eu cael yn gymysg âg

cnwadau eraill, yn coìeddu yr egwyddorion dieflig.

aystriol, a ffiáidd byn yn yr oes oleu h<

III.—DlNYSTR\\

Math boll yw y rliai hyn yn dal gyfaudrefn

1 rhwng y gyfundrefn adferiad cyffredinol a ded-

wyddwch tragywyddol. Y maent yn dal allan na bydd

ion annuwiol yn dragywyddol annedwydd, ond y

cânt ddyoddef cospedigaeth erchyll gyfatebol idd eu

àgchodau, ana yr hd ag a fyddo eu Creawdwr yn
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farnu yn addas : ac yna v eânt eu hollol ddîddymu o

íòdolaeth. Hyn sydd wedi rhoddi idcljnt yr enw { Di-

iiystrwyr.' Y maent yn tebygu i'r Sosìniaid.

IV.—DOMINICIAID.

Plaid o bregethwyr brawdgarol oedd y rhai hyn. Yr

oedd idclynt amryw ganlynwyr, y rliai a elid ' Y
Brodyr Crefydclol/ Cafodd ei sylfaenu yn neclireu y

clcleuddegfed ganrif, gan un Dominie De G-usman,

Spaniard o genecll. Darfu iddynt fabwysiadu rheolau

crefyddol Awstin Fynacli yn gyntaf, ond wedi hyny

mabwysiaclasant reolau St. Benedict
5
gyda mawr gyí-

newidiad. Yr oedd pregethu yn brif orchwyl gan-

cìclynt; am byny cawsant eu galw yn ' Fynachaidd

Bregethwyr Brawdol/ Gclwid hwy hefyd yn c Frodyr

Duon/ o herwydd eu harferion llygredig. Y maent yn

cael eu desgriíio mewn hanesyddiacth yn gywilydclus o

waradwyddus yn eu bucheddau. Yr oeddynt yn uchel

broffesu Ysprycliaeth, a gwyrthiau, yn wrthwyneb i
?

r

Francisiaicl. Ac fel oíferyn eu twyll yr oecldynt yn

clefnydclio brawd eicldil o'r enw Jetzer, yr hwn y darfu

iddynt mewn amser, gynyg ei wenwyno
}
yr hwn. mewn

canlyuiad, a clcladguddiodd yr holl gyfundrefn. A
clygodd hyn warth mawr ar yr holl frawdoliaeth.

Darfu i fam y saint hyn, (fel y gelwir hi,) yr hon

oecld wedi cael ei huchel gysegru, pan oecld hi yn

feichiog arnynt, freuddwydio ei bocl hi yn esgor ar gi.

a bonffaad o dân yn dyfod o'i enau. yr hwn a dderbyn-
5*
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iodd berffeithiad hynod; oblegid bi a gafodd yr an-

rhydedd o sefydlu y diaflaidd uffernoì sefydliad hwnw
a eîwir c Y Chwilus/ trwy yr hwn y cafodd miloedd,

âc eíallai miliwnau o rai diniwaid ei rhoddi i farwol-

aeth. Y ci a'r fonffagl dân yn dyfod o'i enau oedd ' Y
Ohwilus. Ac arwydd-lun priodol o hono ydoedd.

V.—Bedyddwyr Penau-celyd.

Llysenw yw hwn sydd yn cael ei roddi ar y bobl

liny sydd yn gwadu y Sabbath Cristionogol, yn gwbl )

Tà y.j nad oes yr un dydd Sabbath neillduol idd ei

gadw dan yr efengyl, ond fod pob dydd idd ei ol}Tgu

felly. Eu henw priodol yw ' Dirn Sabbathiaid/ Y
maent yn drochwyr o ran dull o fedyddio; ac y mae

ychydig nifer o honynt yma a thraw trwy y wlad.

VI.—HUTCHINSONIAID.

Cänlynwyr loan Hutchinson, Ysw., yw y rhai hyn.

G-anwyd ef yn y flwyddyn 1674, yn Swydd Yorfc,

Lloegr. Yr oedd y gwr hwn a'i ganlynwyr yn barnu

fod yr Ysgrythyrau ^Hebröaidd yn cynwys perffaith

gysawd o athroniaeth, Duwinyddiaeth, a chrefydd. Yr

oedd ganddo olwg mor uchel ar yr Hebraeg, fel y barn-

ai fod yn rhaid fod yr Hollalluog wedi gwneuthur

•lefnydd o honi i gyfranu pob math o wybodaeth dwy-

?ol
;
a dynol i ddyn ; ac o ganlyniad, fod pob math o
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wybodaeth yn gynwysedig yn yr Ysgrythyrau Hebrë-

aidd.

Bu y blaid hon yn bur luosog yn Lloegr, yn y gan-

rif ddiweddaf, yn enwedig tua'i dechreu.

Haerai fod y Cerubiaid, a'r gogoniant oedd yn eu

cylchynu, yn gysgodau, neu yn hytrach yn arwydd-

luniau o bersonau y Drindod Sanctaidd, yn ymuno

niewn cyfamod i gadw dyn, ac i gadw ffordd pren y
bywyd, a dangos y ffordd i fywyd tragywyddol ; mai

Crist ei hun oedd Melchisedec, mewn ffurf ddynol. Y
maent yn bresenol yn wasgaredig yn gymysg a gwahan-

ol enwadau.

D. S. Dywed rhai na buont yn blaid unigol o gwbl.

VII.—Defnyddioliaid.

Plaid yw y rhai hyn a haerant nad oes enaid gan

ddyn. Y maent yn haeru na ddichon fod ganddo y
radd leiaf o gydwybodolrwydd, ar ol gwneuthur o

hono dda, neu ddrwg. Y maent hefyd yn penderfynoi

wadu y sefyllfa ddyfodol. Dywedant fod dyn; pan y
bydd farw, yn dychwelyd i'r llwch, ac mai dyna ei

dynged byth bythoedd. Gelwir hwynt yn aml yn
( Enaid Gysgwyr/ Math o Ddeistiaid cyfrwys-gall,

ddichell-ddrwg ydynt. Mae pob peth yn fater gan-

ddynt. Dywedant nad yw yr enaid sydd mewn dyn,

neu yr egwyddor feddyliol sydd ynddo
;
yn sylwedd

gwahaniaethol oddi wrth y coríf, ond mai canlyniad

naturioi cyfansoddiad corfforol ydyw. Hyn sydd yn
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rliocldi icldynt yr enw c Defnyddioliaid.' Y mac y
rhan fwyaf o'r rhai sydd o'r egwyddorion hyn yn Am-
meuwyr ; ond y mae rhai o hynynt idd eu cael yn

proffesu Cristionogaeth. Dywedir fod y Dr. Priestley

a ?

i ganlÿnwyr, yn eofleidie'r egwyddorion hyn.

VIII.—ÖÝERINOLIAID.

llhai yn proffesu duwiolder pur a goruchel, a gwir-

ioneddol gariad Duw yn y galon yw y rhai hyn \ au

bod yn berffaith lân oddi wrth bob math o hunanol-

rwydd.

Dywedir i'r blaid hon cldeehreu yn y bedwaredd

ganrif, ac iddi i ledaenu yn fawr yn y Dwyrain, yn

niwedcl y ganrif hono
;
ac yn y bumed ganrif. Groeg-

iad penboethlyd oedcl yr offeryu yn Uaw satan i lecl-

aenu yr athrawiaeth hon. a phroffesai ei hun yn lle

Dionysius. yr Areapagiad
;
un o ddysgyblion Paul.

Y perffeithrwydcl y cy'rchent ato oecld tymer fyíyr-

ilodawl oestadol. Arallegent ranau penoclol o'r Ys-

grythyrau, yn ol eu meddwl eu hunain ; ond nid oedd-

ynt yn gwadu yr ystyr lythyrenoL Barnent fod yr

enw Jerusalem, prif ddinas Judea, yn arwyddo yn gyf-

riniolj yr eglwys filwriaethol, yn addysgiadol y credin-

wyr, ac yn dclirgelaicld y nefoedd. Meddylient mai y

byd hwn oedd cartef cyntefig yr angelion syrthiedig. ac

i'r Bôcl Dwyfawl, wecli iddö eu damnio hwy, greu y

dynawl fòd, a'i osocl yn y byd hwn yn cu lle ; fod dyn

wedi cael ei greu ar ddelw y Drindod oiionedclus. ac i
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ar y ddaiar yr uû modd a'r angelaidd dorf yn y

nefoedd; e cael ei gynysgaeddu âg anfarwol-

deb yn y fath född nad oedd yn bosibl i elfenau gwel-

edis; y ddaiar hon gäel unrhyw awdurdod ar ei babell

bridd, ond trwj ìuís gwyinp iddo gyfnewid pethau

ei Grëwr am au y cnawd, y diafol, a'r bd, ac iddo

j pryd hwn ' i hoìl weithrediadaú yspryd ei Grë-

m ar ei feddwl ; na oddefodd y Bòd Dwyfawliddo aros

yn hir yn y a hono, ond i waredigáeth ddiatreg

allan o honi
;

1 rhoddi iddo ; bod gan bob dyn ar

ol inarwolaeth Oen Duw, wreiehionen, neu Iiedyn yr

annberfynawl ddwyfawl fywyd ynddo ei huu
;
fel trysor

Idiedig >l-bwynt ei galon, er dwyn yn

mlaen yn raddol y bywyd a gollwyd yn Eden., &c.

Yn y flwyddyn 824 o 0. C, cafodd cyfrol o weith-

iaa Dionysius ei hanfon gan un o'r enw Ballus, i un o'r

enw Lewis lariaidd, (fel y gelwid ef.) yr hwa a enyn-

odd y sanci; ; fflam-gyfriniol trwy holl wledydd y
Dwyrain, nes gorlenwi yr eglwysi Lîadin â phenboeth-

ni dylanwadoî y gyfundrefn newydd. Tn y 12fed can-

rif cymerodd y Cyfrinoliaid y üaenoriaeth o esbonio

yr Ysgrythyrau yn eu ffordd eu hunain. Tn y 13eg

canrif daethânt i fod y gwrthwynebwyr inwyaf haerllug

i ysgolheigdod : a chyn diwedd y 14eg canrif, yr oedd-

ynt wedi cyfodi eu pabellau trwy holl Ewrop, yn agos.

Yn y 15eg canrif, yr oedd yn eu plith rai o'r personau

mwyaf dylanwadol ; ac yn y lGeg canrif. cyn y diwyg-

iad Protest: os oedd rhyw hynodrwydd erefyddol

i Id ei gael yn y byd, yn eu plith hwy yr oedd. Yn y
17eg canrif, derbyníwyd Cyfrinoliaeth gan y Behraen-
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iaid, y Bouringnonistiaid, a'r Quientistiaid. Ond yn y
ganrif liono cafodd Cyfriniaeth ei gwrthwynebu yn ben-

derfynol gan un o'r enw Jacques Benigne Bassuet,

Esgob Meaux, a chan un Mr. Wiliiam Law, awdwr

llyfr o'r enw 'Gralwad Ddifrifol/ Nid yw y Cyfrinol-

iaid (mor belled ag yr ydym yn cael allan) yn blaid

grefyddol unigol, yn bresenol, ond yn gymysgedig a

phleidiau eraill y maent, ac yn neillduol y Pabyddion.

IX.—MlLFLWYDDIATD.

Mae yr enw hwn yn cael ei gymwyso at bawb s}7dd

yn credu yr erthyglau canlynol :

1. Fod Iesu Grist i ddyfod yn ol i'r ddaiar eto, ac i

deyrnasnu arni am fil o flynyddoedd.

2. Bod yr adgyfodiad eyntaf, yn Uyfr y Dadguddiad,

(pen. xx. adn. 6,) yn perthyn i
7

r merthyron ; ac ar ol

cwymp annghrist, i'r holl gyfiawnion sydd wedi cael eu

claddu yn mhob man : y bydd iddynt oll gael eu had-

gyfodi, ac i fyw ar y ddaiar am fil o flynyddoedd.

3. Y bydd i'r holl gyfiawnion fydd ar y ddaiar y

pryd hwnw, gael bod arni am fil o flynyddoedd.

4. Y bydd i'r holl annuwiolion fydd ar y ddaiar gael

eu cymeryd ymaith yn fyw, a barnol i uffern.

5. Y bydd i'r holl saint dros barâd y tymor dedwydd

hwn, gael perffaith fwynâu holl gysuron a Uawenydd y

byd hwn.

6. Mai Jerusalem a Gwlad Canaan fydd prif drigfan

Crist ar y ddaiar, pan y daw iddi eto.
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7. Mai trwy yr Iuddewon y bydd yn teyrnasu ar yr

holl wledydd, &c., &c.

Mae cynulleidfaoedd o honynt wedi bod idd eu cael

yma a thraw ar hyd y gwledydd, yn y blynyddoedd

sydd wedi myned heibio ; ond a oes rhai felly yn bres-

enol, nid ydym yn gwybod. Mae llawer o honynt yn

drochwyr o ran barn a phroffes.

X.—Penaduriaid.

Plaid o benboethiaid oedd y rhai hyn, a gyfodasant

yn amser Cromwell, y rhai a ddisgwylent i Grist ddyfod

yn fuan i sefydlu ei ardderchog ogoneddawl deyrnas ar

y ddaiar. Ac mewn canlyniad, ueu dan ddylanwad y
dyb felldigawl hon, yr oeddynt yn dyniuno dymchwel-

iad, a dinystr pob llywodraeth ddynol o fewn y byd.

Yr oeddynt hefyd yn barnu fod y Bôd Dwjfawl, heb

un golygiad ar dda na drwg neb, wedi penderfynu

mewn tragywyddol arfaeth, yn flaenorol i gwymp Adda,

ac yn annibynol arno, i gadw rhai i fywyd pur
;

a

damnio eraill, &c. ; neu, mewn geimu eraill, fod yr

Anfeidrol Fôd wedi penderfynu cyn bod cwymp Adda,

ac yn annibynol arno
;

i amlygu ei gyfiawnder
;
a'i ogon-

eddu yn namnedigaeth rhai o'r hil ddynawl, yn gystal

ag amlygu a gogoneddu ei drugaredd yn iachawdwr-

iaeth eraill o'r hil ddynawl. Ac i'r dyben hwn iddo

osod i Adda bechu. Mae yn ymddangos mai Anti-

nomiaid (neu rywbeth gwaeth) oeddynt.
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XI.—MÍJGGLETOJ

Y dyhirod hyu oecldent gaulynwyr un Ludoric Mug-

gleton, dilledydd wrth ei alwe'digaeth, yr nwn gyda'i

gydymaith B,eeves
3
(o'r uu gelfyddyd,) a ffugiasant cu

ìumaiiì yn enwog broffwydi, yn amscr Cromwell. Yr

oeddent yn haeru mal hwy oedd y dd#u dyst olaf y
sonia am danyet yn Datguddiad loan, yr rhai cedcl i

ymddangós cyn penderfynawl ddinystr y bydysawd. Ýr

oeddynt yn cymeryd arnyni ryddâu. neu ddyfarnuyneb

a fynent. Haerent nad oes yr un y tu allan i

ddyn : mai y diaföl yw yr yspryd aflan o reswm, a mell.

digawl ddychyniyg sydd yn y dyn ei liun : mai celwydd

dybryd, a meidd-dra erchyll yn . Arglwydd

oedd y weinidogaeth (efengylaidd) yn y hd hwn, pa

un bynag ai prophwydawl ai gweinid awl fyddai,

er ei focl ef ei hun a'i gyfaill, yn haerllug haeru eu bod

yn brophwydi. Yr oedcl ganddynt amryw ddaliadau

brwnt, oíer, ac annghyson eraill nad ydyntyn werth eu

hadrodd vma.

XII.—Angenrheidio

Rhai yn credu r angenrheidrwydd b peth, pa

un bynag ai naturiol, moesol, athronol, neu dduwin-

ycldol fyddo, yw y bobl hyu. Dywedant fod Duw ci

hun yn fôd o angenrheidrwydd, a'i fod yn bodoli o

angenrheiclrwydd : ei fod hefyd igenrheidiol

sanctaidd, doeth, a dä, &c. : bod : [rydd ar ci

ffordd i ddywedyd celwydd, gwncuthur cam, ha gwadu
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ei hun : bod cwymp dyn, a dyfodiad pechod i'r byd jn

angenrheidiol : bod enaid y goruchel gariadlawn Geidw-

ad yn angenrheidiol sanctaidd : bod pechodau yr Iudd-

ewon, Piìat, a Judas yn eu cysylltiad a Christ, oll wedi

eu rhagolygu, eu rhagfynegi, ac yn sicr : bod yn rhaid

iddynt ei watwar, ei ffiangellu, ei goroni a drain, &c.t

a'i hoelio ar y groes ; ond nad oedd hyn, oblegid e&

hegwyddor hwy, yn eu gwneud yn llai beius nag yn llai

agored i gospedigaeth am eu hymddygiadau tuag ato

:

bod yn rhaid i bob peth mewn rhagluniaeth a gras fod

fel y mae yn bod.

Nid yw y rhai hyn yn bodoli yn blaid ar ei penau è«

hunain, ond yn gyinysg âg enwadau eraill ; ac y maê

yn ymddangos eu bod ar gynydd, i raddau, yn y blyn-

yddoedd hyn. Un o'r ysgrifenwyr goreu ar y gyfun-

drefn oedd yr anfarwol Barchedig Jonathan Edwards,

o'r wlad hon.

XIII.—Sabeliaid.

Y Sabcliaid sydd blaid a gyfododd yn y drydedE

ganrif. Eu sylfaenydd oedd uu o'r enw Sabelius,

duwinydd ac athronydd Àiphtaidd. Yr oedd ya

ddysgybl i un o'r enw Noetus, a meddylir ei fod o'r ua

faru a'i athraw yn ddechreuol, yr hwn a ddaliodd allaa

mai y Tad a ddyoddefodd angau Ioes ar Galfaria. . Ond
i ochelyd y cyfeilicrnad hwn, haerai Sabelius mai nid y
Tad neu y Duwdod a ddyoddefodd, cnd mai dylifiaià

oddi wrího. neu aìlu dan vr enw Mab Duw a unwyd a
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dyndawd, ae a anwyd yn fendigawl Geidwad i dclyn. ao

a fu farw ar j groes : a bod y natur ddynawl wedi cael

ei liimpio yn y Duwdawd, fel impio cangen mewn pren.

I egluro hyn cydmarai y Tad neu yn hytrach y Duw-

dod i'r haul, a'r Mab a'r Yspryd Glân yn ddylifiad oddi

wrtho, fel y mae y goleúni a'r gwres yn dyîifo o'r haul;

ac o herwydd hyn galwyd y Sabeliäid yn ( GynuIIiaicI.'

Dyweclent mai gwahanol swyddogaethau yn nghyfun-

drefn y cadwedigaeth, sydd yn rhoddi i'r Duwdod

wahanol gymèriadau. Tacl fel etholwr, &c, Mab fe-1

prynwr, ac Yspryd Glân fel purwr y cadwedigion.

Cafodd Sábelius, ei gýfundrefn, a'i ganlynyr eu con-

demnio gan amryw Gymanfeydd olynol; ond er Hyny

dyweclir iddynt ymdaenu yn hynod gyflym trwy y

gwledydd Dwyreiniol, ac mor belled i r Gorllewin a

Ilhufain. Nid oes un cynuììiad o Sabeliaid yn bresen-

ol, am a wyddom. Ond y mae y cyfeiliornad hwn yn

cael ei goleddu gan y Sabeliaid newyddion
j
(canys beth

ond Sabeliaid newyddion ydyw y rhai a wadant dragy-

wyddol genedliad y Mab), yn mhliíh enwadau eraill,

yn y blynyddoedd a'r dyddiau hyn.

XIV.—SOSINIAID.

Mae y blaid hon yn ganlynwyr un Faustius Sosinius,

o Poland, yr hwn a fu farw yn y flwyddyn 1604.

eu credo fel hyn :

1. Credant fod y Dwyfawl Ysgrythyrau idd eu deall

a'u hegluro bob amscr yn y cyfryw fodd a«o a
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fjddo yn cjdweddu a rlieswm ac athrawiaeth gywir.

2. Nad oes dim jn j Eeibl (neu o leiaf na ddjlai

fod dim jnddo) nad ellir ei amgjffrôd a rheswm djnol.

3- Mai jr hwn a genedlwyd jn mru j wjrjf Mair,

ac a anwjd o honi, ac a enwjd jn ' Iesu o Nazareth/

jdjw j gwir Fesia, a'r penaf o'r prophwjdi.

4. Iddo gael ei gymerjd i fjnj i'r nef at Dduw, x

gael addjsgiant Ilawn o berthjnas idd ei swjdd a'i

waith.

5. Iddo ddisgjn eiìwaith i wlad j ddaiar i gjhoeddi

ei gjfundrefn newjdd,.jr hon aelwir jr l Efengjlaidd/

6. Iddo farw yn j diwedd ar j groes, fel merthjr i

selio ei athrawiaeth â'i waed.

7. Y bjdd i bawb a gredant yn jr addjsgwr nefoì-

aidd hwn, gael eu cjmerjd, eu hanrhjdeddu, a'u der-

chafu jn j diwedd i ogoniant j baradwjs frj, at eu

blaenor da.

8. Y bjdd ibawb na chredant jûddo gael eu tjnu i

lawr, eu poeni, a'u difetha jn j diwedd.

9. Mai djn da jn unig oedd Iesu o Mazareth
;
ond j

mwjaf o'r prophwjdi.

10. Fod jr enaid i fjned i'r bedd gjda'r corff hjd

foreu jr adgjfodiad ; ac jna i gael ei adgjfodi a'i an-

fon i boeni am rjw hd, ac wedi hjnj i gael tjnged ei

ddifodiad.

Y cjntaf a ddjsgodd j gjfundrefn hon i'r bjd (mor

belled ag j gellir cael allan) oedd Cerinthius, luddew o

genedl. Derbjniodd ei addjsg athronjddol jn jr

Aipht ; a bu jno am rjw djmor jn arfer j wjddor. Àc
wedi hjnj aeth i Asia Leiaf, lle j dechreuodd wasgaru
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ei gyfeiliornadau yn nihlith y Cristionogion. A diam-

meuol fod Ioan yn cyfeirio at ei gyfeiliornadau, yn y
Benod gyntaf o'i efengyl, a'i epistol cyntaf. Yr oedd

hyn tua diwedd y ganrif gyntaf o 0. C. Dyina dad

hbll Sosiniaid y byd. Eu prif amcan yn mhob peth

yw gwadu Duwdod y Cyfryngwr, a bodolaeth yr Ys-

]>ryd G-lân.

XV.—Is AC UWCH GWYMPYDDION.

Is tìwympyddion y gelwir y rhai hyny sydd yn

^arnu mai mewn golygiad ar Àdda a
?

i hil wedi syrthio,

y darfu i'r Doeth Dduw ethol rhai, a myned heibio i

eraill yn ei dragywyddol gyngor.

Uwch Gwypmyddion y gelwir y rhai hyny a farnant

&d y Gorucdaf Fôd wedi ethol rhai o ddynolryw a

gwrthod y lleili, mewn golygiad arnynt fel creaduriaid,

ac nid fel pechaduriaid. Yn gymysgedig ag enwadau

araill y maent idd eu cael.

XVI.—SWEDENBORGIAID.

Mae* y blaid hon yn ganlynwyr i un Emanuel Swed-

^nborghj yr hwn a anwwyd yn y flwyddyn 1689. Mae

eu cyfundrefn yn gymysgedig o Sabeliaeíh, Sosiniaeth,

Patripasiaeth, a Chyfrinoliaeth. Y mae eu dull o es-

$>onio yr Ysgrythyrau yn hollol annghydgoriol âg un-

rhyw egwyddor berthynol i lythyreg, ac esboniaeth

gymedrol gywir
;
ac o herwydd hyny yn tueddu i wneud
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y meddwl yn ansefydlog, a'i orlenwi a pliencbwibandod

o'r fath wylltaf ag y mae y dychymyg dynawl yn alluog

i feddwì am dano. Y maent yn arfer bedydd a swper

yr Àrgiwydd. Ac wrth fedyddio y maent yn dywedyd,

" Yr wyf yn dy fedyddio di yn enw lesu Grrist, yr

hwn sydd yn Dad, Mab, ac Yspryd Glân. Eu ffurf

eglwysig sydd yn dynesu at yr eiddo Cynulîeidfaol. Ond
nid yw eu cyfundrefn ddysgybliadol wedi cael ei phen-

derfynu eto, yn hollol. Mae y blaid hon yn meddu

capelau a ehynulleidfaoedd eu hunain, ac idd eu cael

yn Sweden, Lloegr, a'r America. Adwaenai yr ysgrif-

enydd lawer o honynt yn Ohio, a bu yn cyfeillachu a

rhai o'u dynion penaf. Y maent idd eu hadnabod wrth

yr enwau ( Swedenborgiaid/ c Salemiaid Newyd/ 'Jeru-

salemiaid Newydd, a c Brodyr Cariadus/ Euhoffenw

yw ' Y Brodyr Cariadus/

XVII.—Tri Dduwiaid.

Enw plaid o bobl a gyfododd yn y chweched ganrif

yw y rhai hyn. Eu sylfaenydd oedd un o'r enw As-

cunage, athronydd o Syria. Yr oedd yn haeru fod tri

sylwedd, neu dri Duw yn bodoìi yn ogyfuwch, a gogy-

hyd yn 'mhob ystyr. Mabwysiadwyd yr un gyfun-

draeth gan John Philopony
;
athronydd o Alexandria, a

galwyd y blaid oddi wrtho ef yn £ Philoponiaid/

XVIII.—UndodiAID

.

Mae yr enw hwn yn cael ei arfer yn wrthwyneb i*r
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üinclodiaid, ac yn cael ei gymwyso at bawb sydd yn

creclu mai un Person sydcl yn y Duwdod. Eu prif

byngciau credöawl yw

:

1. G-wadii Duwdod Iesu o Nazareth.

2. Gwadu bodoliad yr Yspryd Glân.

3. Credant fod Iesu yn ddyn da, a'i fod yn ofTeryn

arbenigawl yn llaw'r Hollalluog, i wrthdroi lioll effeith-

iawl felldith y cwymp yn Eden.

4. Mai efe oedd gwrthdclrych mawr yr holl bro-

phwydoliaethau.

5. Mai efe yw prif rwymyn undeb dynion rhinwedol

a da/y rhai mewn ystyr briodol, sydd yn gYaieud i fyny

un corff, fel wecli cael ei eni heb un Tad.

G. Iddo dderbyn datguddiad oddi wrth Dcluw mewn
modd nas derbyniodd neb arall erioed ; ac mai oblegid

hyny y mae yn nieddu ffurf Duw
;

ac yn bod yn Fab

Duw, mewn modd prioclol icldo ei hun, &c.

Olynyddion yr hen Sosinius o Poland ydynt, ond eu

bod wedi newid eu henw. Cawsant eu sefydlu dan yr

enw newydd gan un Martin Cellarius, (Ellmyniad,) tua

rhan flaenaf y 16eg canrif: a lledaenodd yr enw

a'r gyfundrefn newydd yn gyílym trwy yr Almaen,

GeneYa, Poland, Lloegr, ac agos holl Ewrop yn y gan-

rif hono. Ond y maent yn lleiâu yn gyflym yn y gan-

rif hon, (19eg) ) a darfyddant yn llwys o dir y rhai

byw cyn byddo hir. mae yn debygol.

XIX.—Cyffredinoliaid.

Pwy oedd sylfaenydd y blaid gyfeiliornus hon nis
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gwyddoni ; ond y mae hanes yn hyspysu ei bod yn blino

eglwysi y saint mor foreu a'r drydedd ganrif, ac yn enill

tir yn gyflym yn niwedd y ganrif hono, ac yn y bed-

waredd ganrif, y bumed ganrif, a'r rhan ílaenaf o'r

chweched ganrif. Yn y flwyddyn 553 o 0. C, con-

demniwyd y gyfundraeth gan gymanfa gyffredinol o

Esgobion a Christionogion eraiil, gan ei galw yn heresi

ddinystriol ; a chondemniwyd ei choíìeidwyr hefyd. Ar

ol hyn nid oes nemawr o'i hanes, trwy yr oesau tywyll

fel eu gelwir. Ond yr oedd yn fyw, ac yn lìechu yn

rhywle; ac yn amser j diwygiad Protestanaidd, daeth

y Laây deg i'r golwg, mewn gwedd foneddigaidd a

ffafriol iawn i Mr. Cnawdolrwydd. A chafodd amryw

foneddigion dysgedig idd ei chofleidio, me77n gwahanol

ranau o Ewrop. Yr oedd y dysgedigion Petitpirre a

Lavater, yn Switzerland ; Seigvalk, Everhard
;

Stein-

bart, a Semler, yn yr Almaen ; Purves, Douglass, a T.

S. Smith, yn yr Alban ; Coppin
;

Hartley, Jeremy

White, Dr. H. More, Dr. T. Burnet, Whitson, Esgob

Newton, Stonehouse, Barbauld, Lindsey, Priestley,

Grundy, Belsham, Carpenter, Belly, Vidler, Scarlet, ac

eraill, yn Lloegr. Erbyn hyn gwelwn fod llonaid ffau

fawr o gywion y fagddu yn ymgofleidio a'r laây.

Yn yr Unol Dalaethau, yn y wlad hon
;
nid oedd idd

ei chael hyd tua haner y ganrif ddiweddaf ; ac nid

oedd ganddi y pryd hwnw ond ychydig noddwyr. Bu
am amrai flynyddoedd heb neb yn ei dal allan yn gy-

hoedd ond Dr. George de Benneville
;
o Germantown,

Pa., a'r Parch. Eichard Clark, o Charleston, Carolina

Ddeheuol, a'r Parch. Jonathan Mayhew
;

o Boston.
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Dyma'r unig rai cjhoeddus a gyhoeddent j gyfundraeth

i'r bjcl jn jr holl wlad hon, cjn dyfodiad y Parch.

Ioan Murray, o Loegr i Boston, jn j flwyddyn 1770,

A darfu i hwn lafurio yn galed yn y Talaethau Dwy-
reiniol, dim ond ei hun, braidd, hyd y flwyddyn 1780,

i ledaenu y gyfundrefn, heb ond ychydig iawn o lwydd.

Ond yn y flwyddyn a nodwyd olaf, daeth un Elhannan,

gweinidog o gyfundeb y Bedyddwyr Trochyddawl, yn

Winchester, i gofleidio y ìady. Yr oedd hwn yn wein-

idog poblogaidd; a thrwy daerineb a dichell, bu yn

llwyddianus iawn i gael llawer i hofn, caru, a chofleidio

ei Fadam briodasoi ef. Tua deg mlynedd ar ol hyn,

daeth un o'r enw Hosea Ballou (gweinidog) idd ei

chofleidio. Ond yr oedd Elhannan a Ballou yn ei

gwisgo ychydig yn wychach na Murrey, ac am hyny yn

llwyddo yn well nag ef : ond er hyn yr un oedd y lady.

Yn mhlith y Cynulleidfaolion yr oeddynt yn cael cy-

feillion iddi yn y wlad hon yn benaf ; ac yr oeddynt

wedi enill tir lawer erbyn y flwyddyn 1812. Meddian-

asant amrai o egîwysdai yn y flwyddyn 1812, a'r rhai

hyny wedi bod yn Eglwysdai Cynulleidfaol. Yn y
flwyddyn 1825, yr oedd ganddynt 120 o eglwsdai ; ac

yn y fiwyddyn 1853, yr oedd ganddynt 360 o eglwys-

dai. Ac yr oedd o'r rhai yna yn Nhalaeth Massachus-

sets ei hun, 274 ; ac yn y Talaethau Dwyrelniol eraill

yr oedd 37 o eglwysdai ; ac yn yr Unol Dalaethau

eraill yr oedd ganddynt 39 o eglwysdai.

Mae eu Cyffes Ffydd yn cynwys y gosodiadau can-

lynol

:

1. Credant fod ysgrythyrau yr Hen Destament a
?

r
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Newydd, yn cynwys datguddiad o gymeriad Duw,

dyledswys dyn
;
ei lesâd, a'i ddiweddawl dynged.

2. Fod un Duw, natur yr hwn yw cariad, wedi cael

ei amlygu niewn un Arglwydd Iesu Grist, gan un

Grasol Santaidd Yspryd, yr hwn yn y diwedd a adfera

yr holl deulu dynol i sancteiddrwydd, a dedwyddwch

pur y nef.

3. Fod gwir sancteiddrwydd yn anwahanol gysyllt-

iedig a bywyd duwiol, ac y dylai credinwyr fod yn

ofalus i gadw trefn, ac i ymarfer gweithredoedd da,

obîegid fod y pethau hyn yn dda
;
ac enillfawr i ddyn-

ion.

4. Fod Iesu wedi marw dros holl blant Adda yn ddi-

wahaniaeth, ac wedi eu prynu oll.

5. Bod Duw yn bwriadu gwneud holl blant Adda yn

gadwedig yn y diwedd.

6. Bod Crist wedi cael ei wneud yn drysord o dru-

garedd annherfynawl, a bod ynddo yn drysoredig bob

cyflawnder i gymodi pob peth ag ef ei hun.

7. Y bydd i Dduw addasu yr holl hil ddynol yn y
fuchedd hon i waredigaeth fythol; neu, os na wna

hyny yma, y gwna efe hyny â hwy ar ol angau, oblegid

i Grist ymddangos i ddatod gweithredoedd y diafol, &c

Cytunwyd ar y gosodiadau uchod ganddynt mewn
Cymanfa Gyffredinol yn yr Uuol Dalaethau, yr hon a

gynaliwyd yn y flwyddyn 1803 ; ac y maent yn glynu

yn gadarn wrthynt hyd y dydd hwn.
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XX. IS-HERESI.

Ymddangosodd y dyhirod cyfeiliormis hyn tua'r

flwyddyn 1829 ; ac y 'maent jwedi lledaenu yn fawr

erbyn hyn, yn mhob gwlad aduabyddus, yn mlilith y
dosbarth niwyaf anwybodus a llygredig yn gyffredin.

Mae y gyfundraeth a broffesant yn gynwysedig o Ar-

rniniaeth, Cyfrinoliaeth, Antinomiaeth, a Baxteriaeth.

&c. Pob peth ond gwirionedd diledryw. Hona yr

aelodau (yn edwedig y rhai mwyaf cyfrwys o honynt)

eu bod ýn meddu dawn i wneuthur gwyrthiau, i lefaru

mewn ieithoedd anadnabyddus, ac i ysgrifesn mewn-

nodau anadnabyddus, &c. Ond pa bryd bynag yr an

turiant at y gorchwyl o wneud gwyrthiau, y maent yn

profi yn fethiedig 5 ond yn gyfrwys priodolant hyny x

•ddiffyg ffydd yn y gwrthddrych, ac nid i ddiffyg gallu

ynddynt hwy. A phan yn llefaru mewn tafod ddieithr,

nid yw y deonglydd wedi ei gael eto, oddieithr i'r Ilef-

arydd ddywedyd rhyw beth ei hun, fel deongiiad. Yr

un a'r Mormoniaid presenol oeddent.'

XXI.—GrOLEUWYR NbWTDD.

Haid ddiras Sosiniaid cyfrwys-gall yw y rhai hyn

yn gwisgo enw newydd, ac yn pregethu yn fwy rhydd i

geisio tynu dysgyblion ar eu hol. Y maent yn debyg

yr un yn eu daliadau crefyddol a'r Sosiniaid henafol,

ac a'r Undodiaid presenol.

XXII.—Patripasiaid.

Enw yw hwn sydd yn cael ei gymwyso at bawb sydd



CEISTIONOGAIDD. 87

ya credu rnai yr uu Persoa yw y Tad a'r Mab, ac ya

credu befyd mai ya y cymeriad Mab y dyoddefodd, ac

bu farw. Credant liefyd i'r Tad ddyoddef; ac mrj

iiatur ddynol Crist ya unig oedd ya dyoddef, ac ani

liyny bod y Tad yn dyoddef niewn cydyrndeimlad â lii.

Cafodd y farn gyfeiliornus hon ei hamlygu gyntaf gan

un o'r enw Pracsean, dyn o dalentau enwog, yn niweclcl

yr ail ganrif.

XXIII—Duw a Dyn-gaejaid.

Plaid o grefyddwyr Deistaidd cyfrwys oedd y rhai

hyn a gyfododd yn Ffraingc, ya amser y chwyldröad.

Pioffesent eu bod ya parchu y Gorucliaf Fôd, a'i gread-

uriaid; eu bod ya credu ya modolaeth perffcithiau, a

rhagluniaeth y Bôd Mawr ) ac inewn bywyd dyfodol.

Rheolau eu moes, meddent, oedd cariad at Dduw ac

ewyllys da at cldyn. Ond nid oedd y cwbl ond

dichell a thwyll i dynu dysgyblioa ar eu hol. Deistiaid

oeddeat mewn gwirionedd.

XXIV.—Yr Oweniaid.

Plaid sydd ya caalya ua Eobert Owea yw y rhai

hya. Dywedir mai Cymro oedcl Owen o waedoliaeth;

ond nid CYv
TbI hyspys o ba ran o Gymru. Yr enw a

roddant araynt eu hunain yw ' Cymdeithas resymol, a

chyfandrefn o grefydcl resymol/ Prif bwngc eu c-}
T
f-

undraeíh, meddanfc, yw íiurno bydnewydd moesol, trwy
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gael y teuluoedd dynol yn gydradd a'u gilydd yn eu

holl amgylchiadau, heb fod neb yn gyfoethocach, nac yn

dlotach, nac yn îs, nac yn uwch na'u gilydd. Pob per-

son yn unigol i gynorthwyo pawb yn gyffredinol, a

phawb yn gyffredinol i gynorthwyo pob person yn un-

igol. Tr dyben i gael hyn oddi arngylch, dywedir i

Owen deithio trwy Ewrop, ac Arnerica, ac yna dy-

chwelyd yn ol i Loegr. A bu yn areithio ar ei gyfun-

draeth yn Manchester, a Llynlleifiad, a manau erailL

Ac wele yn canlyn ei brif osodiadau athrawol, ac yin-

arferol

:

1. Nid ydoedd yn credu yn y Duw byw
;
nac yn ei

addoli.

2. Nid oedd yn credu fod yr cnaid yn anfarwol, ond

ei fod yn marw fel yr anifail a ddifethir.

3. Gwadai yn haerìlug gyfrifoldeb dyn niewn byd

dyfodol j am hyny ymollyngai i gyflawni pob pechod.

4. Gwadai nad oedd dyn yn berchen rheswm, ond ei

fod fel yr anifail i ddilyn greddf ei natur yn unig.

5. Mai natur yn unig oedd i gyfarwyddo ei holl

weithrediadau, ac i benderfynu ci holl orchwylion

;

oblegid (meddai) nas gall natur wneud dim ond yr hyn

sydd dda a buddiol iddo.

6. Nid oodd yn credu mewn priodas, ond byw gyda

benywaid, a^u gadael pan y mynus.

7. Mai sefydliad satanaidd oedd príòdas.

8. Y gaìlai un dyn gymcryd Uawer o wragedd, neu I

fyw gyda llawer o ferched ar unwaith, os ewyllysiai ef

a hwythau
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9. Nad gweddus oedd iddjnt ddwyn i fyny eu planí

inewn teuluoedd, oblegid fod eu rhieni yn annghyniwyÊ

idd eu magu a'u haddysgu.

10. Credai na ddylid byw yn deuluoedd unigol, ani

eu bod, nieddai, yn ffauau hunanoldeb, a thwyll, a rhag-

rith ; ond nid oedd efe na'i ganlynwyr yn gweithredu'r

egwyddor hon.

11. Yr oedd yn haeru na ddylid rhoddi cyfrif i neb

am eu pechodau, pa fath bynag fyddent \ nad oedd gau

neb, hawl idd eu galw i gyfrif.

12. Nad oedd yn credu mewn dewis penaethiaid
]

megis ynadon, cyfreithwyr, tywysogion, arglwyddi, na

breninoedd, &c.

13. Yr oedd yn penderfynol wrthwynebu graddau

mewn cymdeithas.

14. Nid oedd yn credu mewn gweinidogaeth, (pjre-

gethu,) na phregethwyr ; ond er hyny yr oedd ganddo

offeiriaid cyflogedig, y rhai oedd yn areithio ar ei gyf-

undrefn o berthynas i briodas, cydraddoliad niewìi

meddianau, &c, &c, hyd yn nod ar ddydd sanctaidd

yr Arglwydd.

15. Nid oedd yn eredu mewn casglu ineddianau, a

chyfoeth, er ei fod ef ei hun.(a'i ganlynwyr,) yn casgk

cymaint ag a fedrai o gyfoeth, a meddianau.

16. Yr oedd yn credu na ddylid byw mewn dinas-

oedd a threfydd
,
ond mai mewn meusydd, a ohoedwig-

oedd y dylasid cartrefu. Ond nid oedd ef, ac nid oedd

ei ganlynwyr chwaith yn dwyn y rheol hon i weithred-

iad, canys yn y dinasoedd a'r trefydd yr oedd ef ya

treilio íwyaf o'i fvwyd; ac yno yr oedd fwyaf o'i gaä-

7
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iynwyr. Yn ngogledd Lloegr yr oedd y gywiaid hon o

blant satan, gan mwyaf yn byw ; ac ni byddai yn golled

i neb, (ond eu hunain,) pe byddent yn aros, ac yn

ìnarw yno oll.

XXV.—Pabyddiaid.

Canlynwyr y Pab o Rhufain yw y bobl yma. Ond pa

bryd dechreuodd y blaid hon, mae yn anhawdd dy-

wedyd ; ond eglur yw fod ei phen a'i hyspryd wedi

cael eu rhagweled gan yr Apostolion, Paul, a loan. O
berthynas idd ei dechreuad, nodwn y barnau mwyaf
cyffredin am y peth.

Mae hanes yn dywedyd mai Gregory I. oedd yr hwn
a haerodd yr hawl i fod yn Esgob Cyffredinol yr Eg-

lwys gyntaf. Cafodd Gregory ei eni tua'r flwyddyn 544

0. C. A dywedir iddo esgÿn i'r orsedd gadeiriol fel

Esgob Cyffredinol yr Eglwys yn y flwyddyn 590 o 0.

C, a bu farw yn y flwyddyn 604
;
yn 60 mlwydd oed.

Derbyniodd Boniface III. yr enw o ' Ben Cyffredin-

01 yr Eglwys/ oddi wrth Phocas, Tywysog gorthrymus

dan Ymerawdwr y Dwyrain. Cafodd Phocas ei osod

yn Dywysog yn y flwyddyn 602 o O. C, a chafodd ei

ladd yn y flwyddyn 610 o 0. C Yn awr yr ydys yn

meddwl i Boniface III. gael yr enw o ' Ben Cyffredinoì

yr Eglwys/ gan Phocas tua'r flwyddyn 606, neu o

hyny i'r flwyddyn 608. A daeth Esgob Cadeiriol

Ehufain yn Ben Gwladol gydâ Phen Cyffredinol yr Eg-

lwys, yn y flwyddyn 733 yn ol rhai, yn y flwyddyn 740 yn
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ol eraill, ond yn y flwyddyn 755 yn ol eraill. Ond pa

bryd bynag y dechreuodd, mae ei amseriad yn eglur,

sef, 1,260 o ddyddiau
}

yr hyn a wna yn ol iaith

brophwydoliaethol y Datguddiad, 1,260 o flynydd-

oedd. Yn ol hyn y mae ei derfyniad fel y canlyn :

Os dechreuodd yn ol Mode, yn y flwyddyn 456, mae

wedi terfynu oddi ar y flwyddyn 1716. Ond eglur yw
fodyr amseriad ynayn annghywir. Os yn y flwyddyn 586,

yn ol rhai eraill^y dechreuodd, pan ddechreuodd Greg-

ory honi hawl i fod yn Ben Cyffredinol yr Eglwys, yna

mae wedi terfynu oddi ar y flwyddyn 1846. Ond mae

yn eglur ei fod ar ei orsedd wedi hyny. Os yn y
flwyddyn 590 y dechreuodd, gyda mynediad Gregory

i'r gadair, fel Esgob Cyffredinol yr Eglwys, yna y mae

wedi terfynu oddi ar y flwyddyn 1850. Ond y máe yn

ymddangos nad yw hyn yn gywir eto, canys y mae yn

ymgynal yn ei gadair tair clin hyd yn hyn. Os gyda

derbyniad yr enw ' Esgob/ neu l Ben Cyffredinol yr

Eglwys/ oddi wrth Phocas, yn y flwyddyn 606, neu o

hyny i 608, y dechreua yr amseriad, terfyna yn y
flwyddyn 1866, neu o hyny i 1868. Nis gwyddom a

fydd hyn yn gywir ai ni bydd. Tebygol yw na bydd ;

oblegid mae bron myned drosodd yn bresenol, (Tach. 5*

1868.) Os gyda mynediad y Pab yn Ben Gwladol yn

gystal ag yn Ben yr Eglwys, yr hyn a gymerodd le yn

ol rhai, yn 733, (y dechreua,) yna terfyna yn yjflwydd-

yn 1993. Ond os yn y flwyddyn 740 y cymerodd hyn

le, â y terfyniad yn mlaen i 2000. Meddwl y Parch.

Robert Fleming (ac eraill) yw, y terfyna yn y flwyddyn

2000 o O. C. Ond os yn 755 y cymerodd le, yna â yn
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mlaen i'r flwyddyn 2015. Ond digon tebyg fod y cyf-

rifiad hwn yn myned a'i derfyniad yn rhy bell. Ond
gadawn hyna yn awr i'r neb a allo, ei chwilio, ei farnu,

a'i benderfynu, ac awn ni yn mlaen i nodi rhai o er-

thyglau eu eredo, o blith y lluaws :

1. Credant fod yr Apostol Petr wedi cael ei osod

trwy Ddwyfol awdurdod yn Ben yr Eglwys, ac yn

Ficer Crist ; a bod y Pab-dadau yn Ehufan yn ei ol-

ynaw yn yr anrhydedd gogoneddus hwn.

2. Mai eu heglwys sanctaidd hwy (fel y'i galwant)

yw yr unig wir eglwys i Dduw, ar y ddaiar; a bod yn

anmhosibl iddi gyfeiliorni byth.

3. Fod pob rhyfeloedd â'r Protestaniaid yn sanct-

aidd, o'u tu hwy ; a bod rhwymau arnynt oll i ym-

drechu o blaid y rhyfeloedd hyn.

4. Y dylent fod yn hollol anfíyddlawn i'r hereticiaid,

er iddynt rwymo eu hunain â'r llwon mwyaf i fod yn

ffyddlawn iddynt.

5. Bod y bara a'r gwin yn y swper sanctaidd, trwy

ddylanwad y Tad Sanctaidd, (y Pab
;) yn troi yn wir

gorff a gwaed Crist ; ac na ddylai y lleigion gyfran-

ögi ond o'r bara yn unig.

6. Bod gan y Tad Sanctaidd, mewn undeb a'i gan

onau, hawl i gyfnewid gorchymyn Crist, yr hwn sydd

yn dywedyd am y gwin, u Yfwch bawb o hwn/' i atal

y cwpan oddi wrth y lleigion.

7. Bod y Protestaniaid yn bwyta eu math c Swper

Sanctaidd, neu ' Swper yr Arglwydd/ er eu tragywydd-

ol ddinystr.

8. Nad oes neb ond sydd yn aelodau yn eu heglwys



CRISTIONOGAIDD. 93

hwy yn gadwedig ; a'u bod hwy oll yn gadwedig.

9. Bod Martin Luther, a John Calfin, a'u holl gan

lynwyr yn golledig ; canys meddai y Tad Sauctaidd,

1 Gadawsant fl, a dilynasant gythreuliaid.

10. Bod bedydd yn ail enedigaeth, ac yn sancteiddio

i'r nef.

11. Bod agoriadau y nef gan St. Petr, ac y bydd

iddo barod dderbyn i mewn ato bob un a addefo oruwch

lywodraeth y Pab.

12. Mai eu dyledswydd rhwymedig yw gweddio ar

yr angelion da, y Forwyn Mair, a seintiau eraill ; ac y
mae ganddynt dros 70 o honynt i weddio arnynt. Ac

y maent yn gweddio arnynt yn debyg i hyn :

1 Oh, holy Virgin Mary, pray for us. Oh, St. Peter,

pray for us. Oh, St. John, pray for us. Oh, St. An-

thony, pray for us/ Ac yn y blaen fel yna nes myned

dros y rhes.

13. Bod saith sacrament wedi cael eu gosod gan

Grist yn ei eglwys, a'u bod oll yn anhebgorol i iach-

awdwrioeth; sef, bedydd, bedydd Esgob, swper yr Ar-

glwydd, penyd, urddau eglwysig, gor-eneiniad, a phri-

odas. Ond er hyny ni chaiff yr offeiriaid arfer pri-

odas.

14. Fod gwasanaeth yr aferlladen yn Ddwyfol gy-

segredig, &c.

15. Fod gwasanaeth yr afarlladen idd ei gyflawni

dros y meirw a'r byw, ac i gael eneidiau y meirw o'r

purdan.

16. Fod purdan i bawb fyned iddo ar ol y bywyd

hwn, am ryw hyd, cyn cael mynedfa i'r nefoedd.
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17. Bod pedwar lle yn y purdan, ac a enwir : purdan

iabanad. purdan y patriarchiaid, doìydd yr esmwyth-

der, a'r purdan cyffredinol, lle mae y lleigion yn cael

eu hanfon nes y cânt eu trwyddedau i'r nef.

18. Bod Crist wedi bod yn mhurdan y patriarchiaid

tm dridiau, lle mae eneidiau y tadau yn myned hyd

aes y caffont drwyddedfa i fyned at St. Petr, iddo ef

gael eu gollwng i'r nefoedd.

19. Bod yn gyfreithlon iddynt addoli delwau; yn

aeillduol delw fawr eu Harglwydd Dduw Hollalluog.

(Crist) ; ac y dylent anrhydeddu y sanctaidd forwyn

31air.

20. Bod y Pab yn gallu dylanwadu yn y nef i gael

aaaddeuant iddynt o'u pechodau mynedol, ond dim i'r

äyfodol.

21. Bod yn rhaid cadw morwynion sänctaidd yn y
3ionachdai ; er y gwna y rhai hyny, niewn undeb a'r

©ffeiriaid, gyflani y gweithredoedd mwyaf ysgeler,

ìbarbaraidd, a mochynaidd ; ond er hyn galwant hwynt

yn l Llangcesau Sanctaidd i Ddu-w/

22. Eu bod dan rwymau i erlid yr hereticiaid allan

tir â chleddyf, fflangellau, a thân; canys medd eu

Tad Sanctaidd, £ Os cynydda eu heresi, byddwn yn

gaethion iddynt yn fuan.

23. Eu bod yn rhwym o roddi pawb a ymadawant

z
yu heglwys sanctaidd hwy, i fyny i feddiant y diafol, yr

ìrwn y mae yr hereticiaid yn ffyddlawn ddilyn.

24. Bod gan y Tad Sanctaidd (y Pab), awdurdod i

gyfrnu gallu idd éî offeiriaid is-raddol, canys y mae efe

jn Ficer Cris
L

,
meddent.
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25. Nas gall eu hoífeiriaid briodi un ddynes, heb

dyny arno ei hun farnedigaeth drom.

26. Eu bod yn rhwym o felldithio, diffbdd goleuni y
ganwyll, a seinio y gloch dair gwaith yn y fiwyddyn ar

y Protestaniaid.

27. Eu bod yn rhwym o faddeu i bawb a drochant

eu dwylaw yn ngwaed hereticiaid.

28. Eu bod yn rhwym o gredu fod y Uaddfa hono a

gymerodd le yn Paris a'r gymydogaeth, yn Ffraingc,

yn sanctaidd gysegredig, pan y dienyddiwyd dros 70

mil o heretieiaid, yn eu gwelyau, gan mwyaf. (Cymer-

odd y lladdfa hon le Awst 24ain
;
yn y flwyddyn 1572).

29. Eu bod yn rhwym o fedyddio clychau, a chy-

segru capelau, cyn eu defnyddio i wasanaeth crefyddol.

30. Fod gan y forwyn Mair fwy o awdurdod yn y
nef, nag sydd gan yr un sant, nac angel, &c.

Mae ganddynt luaws yn ychwaneg o erthyglau, ond

y maent oll o'run egwyddor ddrwg, ac yn gyffelyb ofer

a gwag o wirioneddol grefydd. Codwyd yr uchod o'u

credo.

Mae y blaid hon wedi enill tir yn rhyfedd. Mae
rhai o wledydd Ewrop yn Babyddion agos i gyd ) ac y
mae lìuaws mawr o honynt yn y wlad hon. Mae gan-

ddynt genadon yn mhob rhan o'r byd adnabyddus. Dy-

wedir fod rhifedi y Pabyddion tua un cant a phedwar

àeg (140,000,000) o filynau !

!

XXVI.—Eglwys Groeg.

Y bobl grefyddol yma ydynt y rhai hyny sydd yn
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ddarostyngedig i Batriarch Caercystenyn, ac yn cynwys

y rhan fwyaf o dir Groeg, a'i hynysoedd.

Mae yn ymddengos i'r eglwys Gristionogol i ymranu

yn ddwy gyntaf yn y bumed ganrif. Un yn Ddwy-
reiniol, yn cynwys Caercystenyn, Alexandria, Antioch-

ia, a Jerusalem, yr hon oedd yn cael ei llywodraethu

gan batriarchiaid, ac yn arfer yr iaith Roeg. A'r rhan

arall yn Orllewinol, yn cynwys Rhufain a'i pherthynas-

au, ac yn cael ei llywodraethu gan esgobion, ac yn arfer

yr iaith Ladin. Yn y flwyddyn 404 o 0. C, gwnaeth

Felix II., Esgob Rhufain, esgymuno Patriarch Caercys-

tenyn. A dyma ddechreuad tori'r undeb rhwng y
Dwyrain a'r Gorllewin. A galwyd un yn Eglwys

Groeg, neu Roegaidd ; a'r Uall yn Eglwys Rhufain, neu

Ladinaidd. Ond yn y flwyddyn 519, gwnaeth Hormis-

das, Esgob Rhufain, ffurflo rhyw fath o aiì undeb rhwng

y ddwy drachefn. Ond o herwydd ystyfnigrwydd y
ddwy blaid yn gomedd ymostwng y naill i'r llall, tor-

wyd yr undeb eilwaith ; acyn y flwyddyn 730 o 0. O,

ysgymunodd Esgob Rhufain y rhai hyny oedd yn yr

Eglws Roegaidd yn gwrthod ymostwng i wneuthur

defnydd o ddelwau yn yr eglwysdai. Ac yn y flwydd-

yn 862, gwnaeth y Pab Adrian II. (tebygol) esgymuno

Photius, Patriarch Caercystenyn, a'r eglwysi o ddy-

chweledigion newydd o
J

r cenedloedd eraill. Ac yr oedd

Photius hefyd yn cyhuddo, ac yn condemnio yr Eglwys

Ladinaidd o osod pyngciau cred anysgrythyrol at y

credo blaenorol, ac o gyfnewid eiddo y tadau yn y
credo a alwent L Yr iachusaf ffydd gyffredinol/ Er

engroifft : Yr oedd y gyffes newydd yn gorchymyn en-
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einio a'r olew sanctaidd
;
ymprydio ar ddydd Sadwrn,

fel y Sabbath Iuddewig ; ac yn gwabardd i'r offeiriaid

briodi, &c, yr hyn bethau nis gallai Photius a'i ddeil-

iaid eu dyoddef. Ac nis gallai oddef i'r Pab o Rhuf-

ain fod yn Ben i'r Eglwys Ladinaidd, a thrin y Groeg-

iaid fel yr ewyllysiai. Ond ni ddarfu i'r ysgymuniad a

gyhoeddwyd ddwy waith gan Dad Rhufain yn erbyn

Patriarch Caercystenyn, derfynu yr ymrafael rhwng y
ddwy eglwys , ond gwnaeth Michael Ceruliarius, Patri-

arch Caercystenyn, ddwyn cyhuddiadau newyddion yn

ychwanegol at eiddo Photius, yn erbyn y Pab ; sef, ei

fod wedi gosod bara dilefaenllyd yn yr ordinâd o swper

yr Arglwydd, yn lle y bara a arferid ei ddefnyddio yn-

ddi : ei fod yn gwneud defnydd o waed creaduriaid a

fyddent farw o honynt eu hunain, (ond nid yn swper yr

Arglwydd) : a'i fod yn barnu offeiriaid neu weinidog-

ion y Ladinaidd yn anffaeledig, &c, am y pethau hyn,

&c Yn y flwwddyn 1054, gwnaeth y Pab Leo IX.,

yn y modd mwyaf diystyrllyd a thrahaus, hollol esgym-

uno Michael Ceruliarius, Patriarch Caercystenyn, a'i

ddeiliaid oll, o bob cymundeb o'r Eglwys Ladinaidd

am byth. Ac ni fu cymundeb na chydfod rhyngddynt

byth mwyach ; ond y maent yn ddwy eglwys wahanol,

yn dal eu cyfundraeth a'u defodau gwahanol, ac un yn

myned dan yr enw Eglwys Rhufain, a'r llall dan yr enw

Eglwys Groeg. Ac er nad yw Eglwys Groeg mor Bab-

yddol yn mhob peth ag Eglwys Rhufain, eto nis gellir

ei galw yn ddim ond eglwys Babyddol.

Mae gan Eglwys Grocg gredo o ddau fath : un yn

Feiblaidd o ryw fath, a dichon ei fod yn weddol bur yn
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ei ddechreuad, fei ccedöau eraill yr oesoedd boreuol a

thywyll hyny. Dywedir inai un Sant loan o Damas-

cus oedd awdwr liwn. Mae ganddynt gredo arall o

draddodiadau y tadau hynafol.

Mae Eglwys Groeg yn gwahaiiiaethu oddi wrth

Eglwys Rhufain yn y pethau canjynol yn benaf

:

1. Mae E. Gr. yn dal fod yr Yspryd Grlân yn deilliaw

oddi wrth y Tad yn unig.

2. Mae yn ymwrthod a Uywodraeth unbenawl y Pab

yn hollol, er eu bod dan lywodraeth ei hoffeiriaid yn

hollol braidd.

3. Nid yw yn proffesu anffaeledigrwydd ; ond er

hyny nid pell yw oddi wrth hyn, yn y cysylltiad a'i

hoffeiriaid.

4. Mae yn gweini swper yr Arglwydd yn y ddwy el-

fen ; ond gwlychu y bara yn y gwin cyn ei roddi i'r

cymunwr mae yr offeiriad,

5. Mae yn gwadu dwyfoldeb y ddefod o gyffesu

pechodau yn ddirgel i
J

r offeriaid.

6. Nid yw yn addoli'r elfenau yn y sacrament, ond

y mae yn credu trawsylweddiad yr elfenau.

7. Mae yn ymwrthod a bedydd Esgob yn hollol.

8. Mae yn caniatâu i'r offeiriaid briodi unwaith yn

unig, a'r lleigion ddwywaith, &c.

Dywedir fod ei deiliaid yn llawer mwy crefyddol (o'r

fath ag yw eu crefyddolrwydd) na'r eiddo Eglwys

Rhufain. Yn ol y cyfrifon diweddaf, dywedir fod

ei deiliaid yn rhifo tua chwech deg o filiwnau ; sef,

60,000,000. Derbyniwyd y gyfundrefn hon gan y



CRISTIONOGAIDD. 99

Rwsiaid yn y fiwyddyn 988 o 0. C, dan iywyddiad

Valdimir.

XXII.—Dynceriaid.

Plaid grefyddol yw y rhai hyn a ddaethant i fodol-

aeth yn y wlad hon, yn Nhalaeth Pensylfania, yn y
flwyddyn 1724. Y niaent yn cael eu rhesu gyda Bed-

yddwyr y Seithfed Dydd, neu y Sabbathiaid.

Sylfaenydd y blaid hon oedd un Conrod Beissel, Ell-

myniad. Cafodd ei addysg a'i ordeinso yn Athrofa

Halle ; ond yn fuan cafodd ei esgyinuno, o herwydd ei

farn gyfeiliornus mewn rhai pyngciau duwinyddol. Ar-

hyn gadawodd ei wlad ei hun, a daeth i'r wlad hon,

ac i Dalaeth Pensylfania ; ac ymsefydlodd yn yr anial-

wch tua haner ean' milldir o Philadelphia, fel y gallai

gael mwy o ryddid i ymarfer ei olygiadau crefyddol.

Ac yn gyfrwys efe a ddenodd ganlynwyr, a gwnaeth ei

ddull syml o fyw a chrefydda, eu proselitio i fod yn un

grefydd âg ef. Ac yn fuan gwnaethant sefydliad, a

galwasant efyn l Euphrate/ mewn cyfeiriad (meddent)

at yr ludddewon fu gynt ar lanau yr Euphrates yn

yn canu Salmau yn y caethiwed.

Mae yn ymddangos iddynt gael vr enw 'Dynceriaid'

oddi wrth eu dull o fedyddio. Dywedir eu bod yn ar-

fer tri dull

:

1. Yr oeddent yn myned a
?

r person i'r dwfr gyda'r

gweinyddydd, ac yn ei dansuddo ar ei gefn, fel yn y
dyddiau hyn. ,

2. Dull arall oedd eu plynsio yn y dwfr dros eu pen-
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au; a dywedir mai dyna yw ystyr y gair £ Dunlcùtg.'

Gair Almanaidd-Ffrengaeg ydyw.

3. Dull arall oedd yr hyn a ganlyn :

Cymerent yr hwn oedd i gael ei fedyddio at y dwfr,

ac yna gosodent ef ar ei benliniau (os byddai ef yn

dewis hyny) yn nghwr y dwfr, a gosodent ei ben yn y
dwfr, ac yna twmblent ef oll i'r dwfr. A hyn a rodd-

odd iddynt yr enw ' Tumblers.' Tr oeddent hefyd yn

arfer gosodiad dwylaw, a gweddi wrth fedyddio, a hyny

hyd yn nod pan fyddai y bedyddiedig yn y dwfr.

Yr oedd eu dull o fyw hefyd yn hynod, ac yn briodol

iddynt hwy eu hunain yn unig, Yr oeddynt yn gwisgo

math o hugan hir-llaes hyd eu sodlau, ac arferent wreg-

ys am eu lwynau, o groen. Yn hyu, tebygol eu bod

yn )mgais am ddynwared yr hwn fu a'i wisg o fiew

caniel, &c. Ac arferent fath o gwcwllau yn dyfod i

lawr dros yr ysgwyddau. Nid oeddynt yn eillio eu

gwallt na'u barfau. Yr oedd gan y dynion a'r benyw-

aid en gwahanol arferion, a'u gwahanol reolau i fyw

;

ac i'r perwyl, adeiladasant ddau gyffd mawrion ; sef,

un i'r dynion. ac un i'r benywaid; ac yn mhob un o

honynt yr oedd ystafell helaeth at gynal gwleddoedd,

yn achlysurol, ac ystafcil arall at addoliad cyhoeddus

;

canys nid oedd y dynion a'r benywaid i gyfarfod gyda'u

gilydd hyd yn nod yn eu haddoliadau cyhoeddus. Yn eu

hystafelloedd byw, yr oedd ganddynt ystafell fechan yn

yr hon yr oedd ystyllen yn faingc i gysgu arni, a bon-

cyff o bren yn obenydd. Yr oeddynt yn byw bron yn

hollol ar wreiddiaw a llysiau. Nid oedd eu rheolau

cymdeithasol yn caniatau iddynt fwyta cig o un math,



CRISTIONOGAIDD. löl

ond yn unig ychydig yn eu eariad-wleddoedd, pan

fyddai y brodyr a'r chwiorydd yn cydgyfarfod ; ac ni

fwytaent y prydian hyny ond cig manllwn yn unig.

• Yr oedd eu daliadau crefyddol fel hyn :

1. Yr oeddyntyn caniatâu priodas, acyn cynorthwye

y brawd tlawd a elai i'r sefyllfa briodasol ; ac nid oedd-

ynt un amser yn barnu fod gweddwdod yn un rhin-

wedd.

2. Credant fod dedwyddwch dyfod#l yn gynwysedig,

ac idd ei gyrhaedd yn unig trwy gystuddiau, a phenyd-

au y bywyd presenol, y rhai oedd yn dyfod i'r hil

ddynol.

3. Fod Iesu Grist, trwy ei ddrudfawr rhinweddol

ddyoddefiadau, wedi dyfod yn Waredwr i ddynolryw.

ac wedi prynu pawb yn gyffredinol ; am hyny, fod

pawbj neu bob dyn, i weithio 'allan ei iachawdwriaeth

ei hun.

4. Bod yn alluadwy i ddyn fyned mor belled mewn
gweithredoedd da^ fel y gallai fod ganddo fwy na digon

o gyfiawnder ar ei gyfer ei hun ; ond y gallai gael

ychydig at gynorthwyo iachawdwriaeth dyn arall.

5. Nad oes cospedigaeth dragywyddol yn y dyfodoí,

i neb.

6. Fod yr efengyl yn cael ei phregethu i'r meirw gan

Iesu G-rist, a bod eneidiau y cyfiawnion ymadwedig yn

cael eu defnyddio i bregethu yr efengyl i'r rhai n^

chawsant ddatguddiad o honi yma.

7. Bod y Sabbathau Iuddewig, yr wythnosawl, j
blynyddawl, a'r haner can' mlwyddawl, yn gysgodau o

dymorau penodol ar ol y farn gyffredinol, yn y rhai j
8
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caiff y rliai nad ydynt eto wedi cael eu derbyn i dded-

wyddwch, eu puro oddi wrth eu llegredigaethau oll, a'u

dwyn i'r dedwyddwch hwnw.

8. Os bydd i neb gydnabod perffeithiau Duw, ac ar-

ddel Iesu Grist yn Waredwr iddo yn y tymor bychan

sydd ganddo yma, caiff ei dderbyn i ddedwyddwch, pan

y bydd i'r rhai a wrthodant hyny gael eu troi i boenau

hyd nes delo y gogoneddus dymor a gysgodwyd yn

mlwyddyn y Jubiji, pan y caiff pawb eu dedwyddu yn

ngororau y Duwdod Mawr ei hun.

9. Nad oes cyfrifiad o bechod Adda idd ei hiliog-

aeth.

10. Nad ydynt i ddyoddef hyd yn nod mewn hunan-

amddiffyniad.

11. Mai eu dyledswydd ydyw cymeryd eu colledu

a'u hyspeilio, yn hytrach na myned i gyfraith a neb.

12. Fod pob brawd i gael siarad yn eu cyfeillachau

crefyddol ; a'r siaradwr goreu sydd yn cael ei ordeinio

yn weinidog, pan fyddo eisiau y cyfryw arnynt.

Mae rhai o'r bobl hyn idd eu cael hyd heddyw, yn

Neheubarth Talaeth Pensylfania ; ac y maent yn cof-

leido yr un egwyddorion, ond eu bod wedi dyfod yn

debyg i ddynion eraill mewn byw, bwyta, a gwisgo.

XXVIII.—MORMONIAID.

Canlynwyr ac olynyddion twyllwr o'r enw Joseph

Smith yw y rhai hyn. Y maent yn cael eu galw yn
( Formoniaid/ am eu bod yn credu yn y llyfr a elwir

< Llyfr Mormon/
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Ganwyd Joseph Smith ar y 23ain o fis Rhagfyr, yn

y flwyddyn 1805, mewn tref o'r enw Sharon, Swydd

Winchester, yn Nhalaeth Vermont, un o Dalaethau

Unol yr America. Ond pan oedd ef tua«10 mlwydd

oed, ymfudodd ei rieni ac yntau gyda hwy i Dalaeth

Efrog Newydd, ac ymsefydlasant yn Palmyra. Nid

oedd Smith yn aelod crefyddol gydag un enwad o

Gristionogion ; canys dywedai fod dau angel wedi dy-

fod ato pan niewn coedwig yn gweddio, a dywedyd

wrtho nad oedd Duw yn arddel un o'r pleidiau crefydd-

ol oedd yn yr holl wlad, yn eglwysi iddo ef. A dyma'r

dyn, wedi hyn, a gafodd y ' Llyfr Mormon/ yr hwn
mae y bobl gam-arweinedig hyn yn gymeryd yn

ychwanegiad at y Beibl, neu yn ail Feibl, fel y mae y
Mahometaniaid yn cymeryd y Coran. Dywedant i J.

Smith ei gael mewn blwch gwneuthuredig o gerig, tua

8 neu 10 modfedd o led, a 10 neu 12 modfedd o hd,
ac o 6 i 8 o ddyfnder, yr hwn oedd wedi cael ei gladdu

ar ben mynydd gerllaw Palmyra, E. N. A dywedant

mai angel a'i datguddiodd ac a'i rhoddodd i J. Smith :

ac mai hwn oedd y llyfr seliedig oedd i gael datod ei

seliau. Cafodd hyspysiad am y llyfr, meddai ei gof-

iantydd, yn mis Medi 21, yn y flwyddyn 1823, pan

oedd yn ddeunaw mlwydd oed. A dywed iddo gael

meddiant llawn o hono gan yr angel, ar foreu yr 22ain

o fls Medi, yn y flwyddyn 1827, pan yn 22 mlwydd

oed. Ac wedi iddo ei gael ymosododd idd ei gyfieithu

Ond am nad oedd Smith ei hun ond darllenydd, ac ys-

grifenydd gwael, cyflogodd ddyn o'r enw Martin

Harris idd ci ysgrifenu yn ol fel yr oedd ef yn ei ad-
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Todd yn y Saesonaeg. Oad cyfododd annghytundeb

ihwng Smith a Harris, ac felly ymadawodd Harris, a

chyflogodd Smith un arall o'r enw 01iver Cowdry ) a

ehytunasant Jiwy yn dda i ddwyn y twyll yn mlaen, nes

gorphen cyfieithu y llyfr, (pe byddai yn gyfieithad

hefyd). Yr oedd Smith yn dal careg yn ei law, (yr

hon a alwai yn Uram a Ttiumum^) a gafodd gyda'r

llyfr yn y bedd, a'i hat i lawr dros ei wyneb tra fyddai

yn cyfieithu ; a Cowdry yn ysgrifenu o'i enau ef, nes

oedd wedi gorphen. Ac yna cyhoeddodd Smith ei

&d yn ddatguddiad o'r nef, %'ì fod ef ei hun yn brophwyd.

A thynodd gynulleidfa idd ei ganlyn, a darbwyllodd

hwynt i roddi i fyny eu hychydig feddianau, a myned

gydag ef i Ohio yn gyntaf, ac oddi yno i Seion Newydd,

yr hon yr oedd ef wedi cael ei awdurdodi i sefydlu yn

Swydd Jackson, yn Missouri, ar ororau yr, afon Mis-

sissipi
;
yn yr hwn le, meddai ef, yr oedd canolbwynt y

byd. Ac yno, dan lywodraeth y prophwyd newydd, y
sefydlwyd y gymdeithas fawr Formonaidd gyntaf. Ac
anfonasant genadon ac apostolion ar hd a lled y byd

Lbob man, i broselitio dysgyblion, idd eu hanfon yno l

Seion Newydd, a'u mcddianau gyda hwy, i wneud un

gymdeithasfa ac un drysorfa. Cyhoeddwyd y Llyfr

Mormon, a chyhoeddiadau wythnosawl, a thraethodau

ôraill, i gael gwasgaru y grefydd newydd trwy y byd.

Ac oddi yma yr aeth y Captain Jones i G-ymru a'r

grefydd hon. A chafodd dderhyniad gan filoedd o'r

dosbarth iselaf o ddynion ; a dyma'r pryd tebygol y
cyhoeddodd y Captain Jones y llyfr hwnw yn Merthyr

Tydfil, yr hwn a elwir ' Hanes Saint y Dyddiau Di-
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weddaf/ &c. Ond mewn amser gwasgarwyd hwynt o

Missouri, ae Illinois, o herwydd eu haflonyddwch yn y
wlad ; ac wedi hyn aethant tua'r Llyn Halen, yn nhir-

iogaeth Utah. Ac yno y mae eu prif orsaf hyd hedd-

yw.

Am gynwysiad y Llyfr Mormon nis gallwn ddywed-

yd ond ychydig.

Mae yr enw Mormon yn tarddu o'r gair Gr. Mormò,

ac yn arwyddo bwgan, bwci, bwbach, twyll-frawychydd,

hyll, erchyll, echryslawn, &c. Neu y mae y gair Gr.

Mormon ei hun, yr hwn sydd yn arwyddo anghefll ac

anghenfiles, creadur a chreadures gymysg.-rywiau. Ac

y mae hyn yn gwneud yr enw yn dra gweddus i'r llyfr

a'i gyfundraeth. Y mae yn cynwys llawer o chwedlau

Pabaidd Dwyreinlol, yn nghyd â lluaws o enwau yn eu

cadarnâu, heb un dyddiad amseryddol, nac un hanes

syml. Y mae yn dwyn arddull Ysgrythyr, neu Feib),

a thua maintioli yr Hen Destanient pan i gyd gyda'i

gilydd, yr hwn y dywed ei bleidwyr anwybodus mai

datguddiad cysegredig o'r nef ydyw.

Eu herthyglau credäol sydd fel hyn

;

1. Credant fod y Llyfr Mormon o Ddwyfol roddiad,

a'u bod wedi ei gael trwy weinidogaeth angelion.

?. Mai eu heglwys hwy yw yr unig eglwys sydd gan

Dduw yn y byd : ac mai ei crefydd hwy yw yr unig

un dda yn y byd.

8. Fod y diweddar Joseph Smith o neillduad Dwy-

fol yn sylfaenydd iddi, ac wedi ei Ddwyfod ordeinio i

fod yn brophwyd.
8*
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4. Ea bod ya feddianol ar ddawn gwyrthiol i gyf-

lawni gwyrthiau.

5. Eu bod yn meddu dawn i lefaru mewn tafodiaeth

ddieithr. Ond y maent yn methu yn y deongliad yn aml-

A phan anturiant at y gwyrthiau, y mae yn troi yn feth-

iánt yn wastad; ond yn haerllug priodolant yn ddiffyg

ffydd yn y gwrthddrych y gweithredir arno, ac nid yn-

ddynt hwy.

6. Credant mewn urddau eglwysig ; megis offeiriaid,

arch-offeiriaid, apostolion, a phrophwydi.

7. Mae y Saesonaeg yw yr unig iaith briodol yn y
t>yd.

8. Mai trochi yw unig ffórdd iawn bedyddio,

9. Bod yn rhaid bedyddio bob tro ag y dychwelir o

dir gwrthdiliad
;
cyn nad pa mor aml y byddo hyny,

10. Mai eu dyledswydd yw ymuno yn un gymdeithas

dan reolaeth un Pen
?
neu Lywydd.

11. Mai eu dyledswydd yw rhoddi eu meddianau oll

áan ofal yr un gymdeithas, yn un drysorfa, dan reolaeth

nn Arlywydd.

12.*Bod aml-wreicaeth yn gyfreithlon.

13. Mai dyledswydd yr hen wragedd yw troi oddi ar

y ffordd i roddi lle i'r gwragedd ieuaingc gyda'u gwyr.

14. Nid ydynt yn caniatâu ymarferiad o'r diodydd

meddwawl, na'r tobace, &c.
;
&c. Rhinwedd yw hyn

ynddynt a ddylai gael ei efelychu gan bob dyn a dynes.

Dywedir fod tua chwech cant o filoedd o'r genedl-

aeth hon yn y byd ; ac i gyd bron, yn dlodion y bobl.
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Mae ganddynt genadau yn mhob rlian o'r byd adnab-

yddus.

XXIX.—Marcioniaid.

Plaid o grefyddwyr lluosog iawn tua chanol yr ail

ganrif oedd y rhai hyn. Dywedir ei bod yn amser

Epiphanes wedi lledu dros yr Eidal, yr Aipht, Pales-

tina, Syria, Arabia, a Persia ; a chyn ein dyddiau ni y
mae wedi d)fod i Loegr, Cymru, a'r America.

Ei sylfaenydd oedd un o'r enw Marcion, o Pontus.

Yr oedd yn fab i esgob. Gwnaeth Marcion broffes o

fywyd Monachaidd yn ei ieuengctyd. Cafodd ei ddi-

arddel o'r eglwys Gristionogol gan ei dad ei hun am ei

gyfeiliornadau. A phan y gwnaeth broffes o ryw fath

o edifeirwch, gomeddodd ei dad ei dderbyn i undeb yr

eglwys drachefn. Yn ganlynol i hyn gadawodd ei wlad

ei hun, ac aeth i Rhufain, lle y dechreuodd daenu ei

gyfeiliornadau. Ac yr oedd yn un o't cyfeiliornwyr

mwyaf hynod yn yr ail ganrif. Yr oedd yr ail berson

o flaen Manes
;

a gymysgodd ymarferiadau eilun-

grefyddol pobl y Dwyrain a Christionogaeth. Nid oedd

ei enwogrwydd yn cyfodi cymaint oddi ar ei gynygiad

o'i gyfundrefn newydd, ond oddi wrth ei ddylanwad ar

y rhai hyny oedd wedi cael eu gwenwyno, mewn rhan,

yn flaenorol. Ac efe a wnaeth hyn trwy llyfr a gy-

hoeddodd, enw yr hwn oedd 'Antiihesis.' Yr oedd y
Uyfr hwn yn cael ei gyfrif yn enwog gan lawer, ac yn

wir dderbyniol gan ei ganlynwyr, fel Uyfr o gyfarwydd-
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iadau ac arddangosiadau. Yr oedd yn gosod i lawr

ddwy egwyddor /a#rv; un yn dda. a'r llall yn ddrwg.

Rhwng y ddau hyn, eíe a ddychymygodd fath o Dduw,

o gymysg natuiaethau, yr hwn oedd Crëwr y byd gwael

hwn, a Duw, a deddfroddwr y genedl Iuddewig. Bod

y cenedloedd hyny oedd yn addoli amryw o dduwiau, i

gyd dan llywodraeth yr un drwg. Fod y ddau wrth-

wynebawl allu yma yn gweithredu yn groes ar resym-

awl ac anfarwawl eneidiau. Ac mewn golygiad ar hyn>

i'r Duw Coruchaf, er eu gwaredu o gaethiwed, anfon

i'r Iuddewon un mwy tebyg iddo ei hun ; sef, ei Fab,

Iesu Grist, wedi ei wisgo a chysgod neillduol, yn debyg

i gorff dynawl. Fod tywysog y tywyllwch gyda Duw'r

Iuddewon wedi ymosod ar y cenadwr mawreddoghwn,

ond yn aneffeithíol. Caiff bawb a ddilynènt y cyfar-

wyddwr ardderchog hwn, trwy farweiddiad y corff, yn

nghyd ag ympryd a phrudd-der, yn nghyd ag ymwrth-

odiad a gorchymynion neu addysgiadau Duw'r Iuddew-

on a thywysog y tywyllwch, ar ol marw, eu hanfon i

drigfanau dedwydd y nef.

Yr oedd Marcian yn gwadu sylweddol enedigaeth,

cnawdoliaeth, a dyoddefiadau Iesu Grist. Haerai nad

oeddent ond arddangosawl yn unig* Yr oedd yn gwadu

adgyfodiad sylweddol y corff presenol. Nid oedd yn

caniatâu bedydd i neb ond yr hwn oedd wedi cadw ei

ddiniweidrwydd ; a'r hwn a allai gadarnâu hyny, a all-

ai gael ei fedyddio dair gwaith. Yr oedd yn gwrthod

y Gyfraith a'r Prophwydi; neuyn ol Theodort, yr oedd

yn gwrthod yr holl Hen Destament. Yr oedd Marcion

yn dilyn egwyddorion Cerdon yn mhell iawn.
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Yr oedd y rheolau ymarweddol a roddai idd ei gan-

lynwyr yn hynod gaeth. Cynwysent waharddiadau

pendant o briodau, gwinoedd, cig, a holl gysuron ereill

y bywyd hwn.

Cyfansoddodd lyfr arall, a galwodd ef yn £ Efengyl

;

a galwai y tadau ef yn £ Efengyl Marcion ; a barnent

niai Efengyl Luc yn wreiddiol oedd, ond ei bod wedi

ei harall-eirio, ei chyfnewid, a'i chwanegu ganddo, yn

ol ei olygiadau ei hun. Yr oedd yn gwrthod yr Epis-

tolau at Timotheus, Titus, yr Hebreaid, a'r Datguddiad.

Tertiulian oedd un o'r rhai cryfaf a ysgrifenodd yn

erbyn ei egwyddyrion, mewn pump o gyfrolau mawr-

ion. Ond er hyny, drwg genym ddywedyd fod ei

erchyll gyfeiliornadau yn cael eu coleddu hyd heddyw,

yn mhlith y Cymru, mewn rhai eglwysi.

XXX.—Marciaid.

Plaid o gyfeiliornwyr a gyfododd yn yr ail ganrif yw

y rhai hyn eto. Galwasant eu hunain yn ' Berffeith-

iaid/ Yr oeddent yn proffesu eu bod yn gwneud pob

peth gyda llawer o ryddid, ac heb un gradd o ofn. Cy-

merasant eu hathrawiaeth oddi wrth Simon Magyns, er

mai nid efe oedd cu prif arweinydd. Ond yr oeddynt

yn cael eu galw yn galw yn Marciaid oddi wrth un o'r

enw Marcus, yr hwn a'u sylfaenodd, ac a'u blaenorodd

am ryw hyd. Yr oedd yn rhoddi yr offeiriadaeth i fen-

ywaid fel ijflrrrywaid, ac yn caniatâuTr naill fel y llall

i weinyddu y saerament.
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XXXI.—Marcosiaid.

Yr oedd y blaid hon hefyd yn yr ail ganrif, ac yn

cael ei galw weithiau yn l Colobarsiaid.' Yr oedd ei

blaenor yr un enw a blaenor y blaid o'r blaen,

(sef Marcus,) er mai nid yr un personau oeddynt. Yr
oedd y Marcus hwn, fel yr yinddengys, yn cynieryd

arno fod yn ddewin, neu swyn-gyfareddwr mawr. Yr
oedd ganddo ef a'i blaid luaws o lyfrau Apocryphäaidd,

y rhai a ddalient allan yn llyfrau Canonaidd, ac o'r un

awdurdod a'r rhai sydd genym ni yn bresenol. O'r

Uyfrau hyn yr oeddent yn cymeryd allan lawer o blent-

ynaidd ofer chwedtau am fabandod Iesu Grist
; y rha 1

oll a osodent allan yn wirioneddau pur. A dywedir fod

llawer o'r chwedlau plentynaidd hyn mewn bri mawr

gan y Monachod Groegaidd hyd heddyw ; a digon tebyg

gan ddeiliaid Eglwys Rhufain hefyd, os nad gan y
Mormoniaid yr un modd.

XXXII.—Manichiaid.

Sylfaenydd y blaid hon oedd Manes. Ac efe a'i syl-

faenodd hi tua'r flwyddyn 277 o 0. C, pryd y dechreu-

odd daenu y gyfuudraeth yn mhlith y Cristionogion, yr

hon ocdd wedi gymeryd oddi wrtli eraill, ac yn neill-

duol oddi wrth Scythianus; gweithiau yr hwn a ddaeth

idd ei ddwylaw. Yr oedd yn cymysgu chwedlau ofer

a masw y Paganiaid âg athrawiaethau pur yr efengyl,

fel yr oedd yn annichonadwy i'r gwan ei ddeall adnabod

y gwir oddi wrth'y gau. Efe oedd yn drydydd i
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wheuthur hyn. Yr oedd yn dysgu fod dwy egwyddor

yn gydradd ac yn gyhyd-dragywyddol. Un a alwai yn

Dduw, a'r llall yn ddiafol. Dywedai fod pob da yn

dyfod oddi wrth y blaenaf, a phob drwg oddi wrth yr

olaf. Dywedai niai y Bôd da oedd awdwr y Testament

Newydd, a'r un drwg yn awdwr yr Hen Destament \

ac mai yr un da oedd Creawdwr yr enaid, ond

ond mai yr un drwg oedd creawdwr y corff. A bu ei

ganlynwyr unwaith yn lluosog. Yr oedd Manes hefyd

yn proifesu ei hun yn alluog i wneuthur gwyrthiau.

A Sapon, brenin Persia, wedi clywed hyn am dano, a

anfonodd idd ei gyrchu i iachau ei fab. Ond methodd

yn ei allu proffesedig, canys bu y plentyn farw yn ei

freichiau. Mewn canlyniad i hyn
;
gorchymynodd y

brenin (tad y plentyn) siomedig fiingo y propbwyd yn

fyw
;
ac idd ei groen gael ei lanw o ûs

;
a'i hongian i

fyny wrth byrth y brif ddinas, fel y gallai Epiphanius,

yr hwn a wrth-brofodd ei gyfundraeth ac a ddistryw-

iodd ei ganlynwyr; ei weled.

XXXIII.—GWRTH-FEDYDDWYR.

Mae yn adnabyddus fod cymdeithas o frodyr crefydd-

ol o ddechreuad Cristionogaeth, ag sydd yn gwrthod y
bedydd dwfr, am fod bedydd yr Yspryd Grlân wedi ei

ddileu, meddent, Y maent yn rhoddi i fyny i un bed-

ydd o eiddo Crist. Oddi wrth 1 Petr, pen. iii. ac ad.

21, lle y gosodir bedydd allan fel moesawl ac yspryd-

awl hawl, y maent yn rhesymu nad oes un hawl gan

neb i'r bedydd Cristionogol allanol. Dywedir fod
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Ilawer o'r rhai hyn yn Ngwerddon hyd heddyw, yn
mhlith enwadau, ac yn cynwys gwahanol farnau am
lawer o bethau eraill.

Mae yr enw hefyd yn cael ei gymwyso at y rhai

hyny sydd yn ymwrthod a bedydd babanod. Mae
plaid gref o'r bobl yma idd eu cael yn mhob gwlad

Gristionogol yn yr oesoedd diweddaraf hyn. Ond
tebygol na fydd yr un o honynt idd eu cael ar dir yr

Immanuel, cyn y byddo yn hir eto.

XXXIV.—Anthoniaid.

Plaid o Fynachod oedd y rhai hyn a sefydlwyd gan

St. Anthony, yn y drydydd ganrif, medd rhai, ond yn

y flwyddyn 324 o 0. C. meddai eraill. Dywedir mai

efe a gasglodd y Meudwyaid, neu y Golochwydwyr,

ÇHermües. Arwydda yr enw ' bywyd ymguddiol/) yn

nghyd ; ac a'u dysgybliodd gyntaf i fyw yn gymdeith-

asau. Pa egwyddorion crefyddol a gofleidient nid yw
ein hanes yn d^edyd ; ond yr oedd eu rheolau dysg-

yblaethol atynt eu hunain a'u gilydd yn llymdost.

PXXV.

—

Carpocratiaid.

Plaid o grefyddwyr a gyfododd tua chanol yr ail

ganrif, meddir, oedd y rhai hyn. Cawsant yr enw oddi

wrth Carpocrates eu sylfaenydd a'u blaenor cyntaf.

Dywedir fod eu daliadau crefyddol yn cyduno a'r

Gnastiaid Aiphtaidd. Cydnabyddent fodoliad un Duw,
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a'r Aions; (is dduwiau oedd yr Aions), a hanent o

hono ef, trwy genedliad olynol. Credant fod mater yn

dragywyddol, a bod y byd hwn wedi cael ei greu o

fater. trwy allu augelaidd. Dalient hefyd ddyfawl

haniad eneidiau. y rhai a garcherir yn hanffodus mewE
cyrff niarwol. Haerent fod yr Iesu ^edi cael ei eni e

Joseph a Mair yn ol rhawd natur yn gyffredin, ac nad

oedd yn gwahaniaethu oddi wrth ddynolion eraill, ond

mewn gwrolder meddwl, ac enaid mawreddog rhagor-

ach, a gallu corfforol. Mae yn ymddangos nad oedd eu

daliadau crefyddol yn rhagori ar, ond yn cyduno a'r

eiddo y Dynoliadwyr presenol. (Gwel dan yr enw.)

Yr oeddynt hefyd yn cofieidio syniadau athronyddol

cyfeiliornus, yr hyn yn ddiau a barodd iddynt arwaÎR

bywyd annghristionogaidd, ac i ymarfer a dewinydd-

iaeth.

XXXVI.—Dyndodiaid.

Plaid o grefyddwyr oedd y rhai hyn yn dal naá oedd

lesu Grist ond dyn yn unig, fel dynion eraill yn gy-

ffredin • a'i fod wedi cael ei eni fel pob dyn arall yn oì

rhawd natur ; a'i fod wecli byw a marw fel dynion da

eraill yn liollol. (Gwel dan yr enw Sosiniaid.)

XXXVII.—Dynoliadwyr.

Nid yw y rhai hyn yn blaid o broffeswyr ymunedig

gyda'u gilydd, yn yr oosoedd hyn o leiaf ; ond y maent
9
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yn gymysg o broffeswyr crefydd a dibroffesedigion. Y
niaent idd eu cyfarfod yn aml yn y dyddiau hyn,

(1868,) yn Àmerica a gwledydd eraill. Y maent yn

haeru dieuogrwydd pob gweithred ddrwg, (fel yr ydym

ni yn arfer dywedyd,) o herwydd ei bod yn cyfodi o

nwyd a osododd y Creawdwr yn eu natur, meddynt

hwy ; ac fel hyn y maent yn dal allan benrhyddid byw-

yd, neu ryddid nwydol i ddyn fel yr anifail; a Uawer

iawn o gyfeiliornadau eraill; ac yn gwadu amrai ranau
«

o'r Patguddiad dwyfol.

XXXVIII.—Athasiaid.

Plaid o grefyddwyr cyíeiliornus a gyfododd yn y
drydydd ganríf yw y rhai hyn, meddir. Yr oeddent

yn haeru fod yr enaid yn farwol ; ac yn dal allan lawer

o gyfeiliornadau sydd yn nglyn a hyny. Nid oes ne-

mawr hanes am danynt yn bresenol, ond eu henw,

XXXIX.—Dynffurfwyr. (Antliropomophians).

Enw cyfansawdd o dyn (anthropos), a ffurf (jnorjyM).

Yr oedd plaid o bobl broffesedig yn dwyn yr enw yn yr

hen oesoedd; a dywedir eu bod idd eu cael eto mewn

manau. Y maent yn gwneud ymddangosiad o bethau

dan ffurfiau neu briodoleddau. I arddangos pethau,

priodolant deimladau, iaith, &c, dyn i anifeiliaid, coed-

ydd, a cheryg. Hefyd. priodolant ffurfiau y byd gwel-

edigi syniadau y rheswm ; a gwisgant bethau anadnab-
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yddus i ni mewn gwedd pethau ag sydd yn adnabyddus

i ni. Y maent yn^dal allan yn sylweddol yrarddangos-

iadau a wneir o'r Bôd Dwyfol, fel un yn ilenwi lle pen-

odoi, neu un yn meddu ar ffurf benodol; megis, pan y
dywedir fod gauddo draed, dwylaw, clustiau, ìlygaid,

cefn, gwyneb, ffroenau, calon, &c. Neu, pan y dywedir

ei fod yn gweithredu megis dyn, yn ystyried, yn ym-

gynghori, yn ymostwng, yn petruso, yn edifarâu, &c. ;

neu, pan y dywedir fod ganddo deimlad dynol : megis,

eiddigedd, tosturi, digofaint, tristwch, ac edifarâu, ei

fod yn eu meddu yn sylweddol. Ac y mae y golygiad-

au yna a goleddant am y Bod Dwyfol, yn peri idddynt

haeru mai dyfais ddynol ydyw yr Ysgrythyrau, ac i am-

meu (os nad gwadu yn hollol) fodolaeth y Goruchaf; a

bod y natur ddwyfol (os oes un felìy yn bod) yn un

gorfforol a gweledig, a'i bod yn feddianol ar yr holl ffurf

ddynol. Haerent hyn oddi wrth Gcn. xv. 1, a Num.
xii. 8.

XL.

—

Camaldoliaid.

Sylfaenwyd y blaid hon gau un o
T

r eaw Ilamauld.

Italiad penboeth-grefyddol yn yr unfed ar ddeg canrif.

Y duil o fywyd yr oedd ef a'i ganlymyyr yn arferyd

oedd fel hyn : Yr oeddent yn byw mewn celloedd gwa-

hanedig heb gyfarfod a'u gilydd ond yn unig ar amser pen-

odolgweddi. Yr oedd rhai o honynt, yn yspaid eu dau

grawys blynyddol, yn ymdrechu cadw bywyd holloi

ddistaw ; ac mewn tymor araìl, ymdrechent gadw cant
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o ddyddiau felly. Ar eu Sabbath a'u dydd Iau, yr

oeddent yn byw ar lysiau-fwyd; ac ar y dyddiau eraill,

yr oeddent yn byw yn hollol ar fara a dwfr. Math o

Babyddion o ran proffes oeddynt.

XLT.

—

Dafyddiaid.

Yr oedd y rhai hyn yn ganlynwyr dyn o'r enw Daf-

ydd George, o Delft. Dechreuodd y dyn hwn bre-

gethu athrawiaeth newydd (a hono yn un gyfeiliornus)

i'r byd, yn yfiwyddyn 1525 o 0. C. Cyhoeddai mai

efe ei hun oedd y gwir Fesia, a'i fod wedi cael ei anfon

gan Dduw i lanw y nef, yr hon oedd yn hollol wag gan

eisiau dynion i' haeddn. Yr oedd hefyd wedi cael ei

anfon, rneddai ef, i wadu bodoliad angelion da a drwg,

ac i anog dynion i annghredu y farn gyffredinol, a di-

weddaf. Yr oedd yn gwrthod priodas, fel yr Adarn-

iaid, ac yn dywedyd nad oedd yr enaid wedi caei ei hal-

ogi gan bechod, yn debyg ag y dywedai Manes. Yr

oedd yn gwatwar yn wawdus-chwerthingar y mawr

hunan-ymwadiad a gymellai lesu Grist ar ddynion. Ac
yn debyg i'r rhai erchyll hyn oedd ci ddaliadau cref-

yddol erailì. Diangodd o Delft am ei fywyd, ac aeth

i Ynysoedd yr Ia, ac oddi yno i Basil
?

lle y newidiodd

ei enw i John Bruck. Bu farw yn y fiwyddyn 1556.

Gadawodd ychydig ganlynwyr ar ei ol, i'r rhaiy rhodd-

odd ei addewid cyn marw, y byddai iddo gyfodi atynt

drachefn, yn mhen tair blynedd. Ond prophwyd gan

oedd ef yn gyíangwbl ; ac ar ddiwedd y tair blynedd
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o'i glaádedigaeth, gorchymynodd awdurdodau dinas

Easil i'r gweiuyddwr cyíFredin (Jiangmaii) gyfodi ei

gorff, a'i losgi gyda'i ysgrifeniadau; a dyna ei ddiwedd.

Pa beth a ddaeth o'i ganlynwyr ar oì hyn, nid yw han-

eswyr yn ein hyspysu.

XLII.

—

Jacobiaid.

Plaid yn dwyn yr enw Cristionogion yn Syria a Me-

sopotaniia oedd y rhai hyn. Cawsant ei galw ar yr enw

îiwn naill ai oddi wrth un Jacob, o Syria, yr hwn oedd

3
rn byw yn amscr yr Ymerawdwr Mauritius, neu oddi

wrth Jacod Fynach, yr hwn oedd yn flodeuog yn y

üwyddyn 505 o O. C. Yr oedd y Jacobiaid yn ddwy

blaid • un yn dilyn hawliau yr eglwys Ladlnaidd, a'r

Ilall yn parâu ar wahan oddi wrth yr eglwys hono. Yr

oedd hefyd yn mhlith yr olaf. gangen ag oedd yn

meddu dau ymgeisydd Patriarchaidd. Yr oedd y

gangen hon yn Syria a Mesopotamia, ac yn cynwys

(meddai haneswyr) o 30 mil i -10 miì o deuluoedd. yn yr

hen oesoedd. Credent na feddai Iesu Grist ond un

îiatur. Credent hefyd yn y purdan a gweddiau dros y

ineirw : mai bara dilefeinilycl oedd i fod yn y cymun :

aad oedd cyfaddenadau o bechodau i'r offeiriaid o

ddwyfol osodiad. Yr oeddent hefyd yn arfer enwaedu

€}
rn bedyddio.

Hefyd, mae yr enw Jacobiaid yn cael ei gymwyso at

ganlynwyr Iago II.; ac yn neillduol at yr Annhygwyr

{N'oiijurors), y rhai a ymneillduent oddi wrth yr Fche!
9*
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Eglwyswyr Esgobaethawl, am na chymerasant lw o

ffyddlondeb i'r brenin newydd, ond a barâent yn eu

gweddiau cyhoeddus i weddio dros deulu Stuard. Bu-
ont yn dra lluosog yn yr Albaen, y rhai yn aml a

drwyddedwyd gan orchfygwyr yr ymgeisydd, yn y
flwyddyn 1745 ; ac ar ei farwolaeth ef yn 1788, daeth-

ant i weddio dros George III-

XLIII.

—

Fransisiaib.

Cyfundeb heu bìaid o frawdolion oedd y rhai hyn a

sefydlwyd yn y flwyddyn 1209, gan Sant Franeis, o

Assisi, yr hwn a arweiniodd íÿwyd penrydd, afradlon,

ac anllad ; a chymerwyd ef i bangfa o glefyd, yn yr Imn

y syrthiodd i ddyfnderoedd gan lewyg, fel y proffesai

efe. Bywyd penrydd afreolus tlawd oedd ei bwnge

sylfaenol yn ei broffes a'i reol i fyw, a chyfoethog fwyn-

had cysyrus oddi wrth ei ganlynwyr- Ac mewn ychyd-

ig flynyddoedd, y rheol hon a efelychwyd gan amryw

Baban olynol. Ond achlysurodd hyn rwyg yn y frawd-

oliaeth tua diwedd y drydedd ar ddeg ganrif, ac a'u

rhanodd yn ddwy blaid. Yr oedd un blaid yn dal yn

dn wrth reolau eu sylfaenydd cyntefig, ac yn ei

dderchafu yn gyfartal a Iesu G rist ei hun. Yr oedd y
rhai hyn yn cael eu galw mewn ffordd o wawd yn

* Fratricellìans,' sef, y Brodyr Bychain
;
yr hwn a- gy-

nyrchodd Francis ei hun a
J

u ufudd-dod, ac a'i rhodd-

odd i'w ganlynwyr. Yr oeddent hefyd yn cael eu galw

yn 'Ysprydwyr;' ac eraill a'u galwent yn ' Frodyr
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Undebawl/ neu yn £ Frodyr y Cyfundeb ; ' ac eraill

a'u galwent yn ' Frodyr Gwyliadwrus/ at reol. Yn
Ffraingc gelwid bwy yn £ Gordiaid/ am eu bod yn

defnyddio rhaffau bychain i rwymo eu hunain a hwynt,

i arwyddo eu bod yn ffrwyno eu chwantau. Yr oedd y
Fransisiaid yn dal fod y forwyn Fair wedi cael ei geni

yn rhydd oddi wrth y pechod gwreiddiol. Yr oedd y
Dominiaid yn annghyduno a hwy yn hyn

?
yr hyn *a

achlysurodd ymryson mawr rhyngddynt, ac a derfynodd

yn warth iddynt.

XLIV.

—

Masaliaid. (Neu Y Mesaliaid).

Plaid a gyfododd tua'r flwyddyn 361, yn amser

teyrnasiad yr Amerawdwr Constantins, oedd hon. Yr
oeddynt yn dal fod gan ddyn ddau enaid ; un yn nefol-

aidd, a'r llall yn ddiaflaidd ; a bod yr olaf idd ei

yru i ffwrdd o'r dyn trwy weddi. Dywedir eu bod yn

barnu oddi wrth eiriau Crist, y rhai sydd yn dywedyd,

" Llafuriwch nid am y bwyd a dderfydd," nad oeddent

i arfer llafurio am eu bara bennyddiol. 'Ond nid ydym
i feddwl fod y farn hon wedi parâu yn hir ganddynt,

(meddai y Dr. Jortin,) onidê buasai y segurwyr hyn yn

fuan yn newynu eu hunain allan o^r byd ; neu y buasai

i'r oerfel a'r newyn i flaenllymu eu harebion i es-

bonio yr Ysgrythyrau yn well/ Ond mwy tebygol

(meddai eraill) eu bod yn cael eu camddarlunio yn hyn

gan eu gwrthwynebwyr gelynol.
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XLY. BOURIGNONIAID.

Y rhai hyn oeddent ganlynwyr Antoinette Bourig-

non, boneddiges yn Ffraingc, yr hon a broffesai neill-

duol Ysbrydoliaeth. Cafodd ei geni yn Lisle, yn y
flwyddyn 1616. Dywedir ei bod yn eigeaedigaeth, yn

•debycach i anghenfiles nac i ddynes ; a chadwyd yr ened-

îgaeth yn ddirgel yn y teulu, mor hir ag y gallwyd.

Ond bob yn ychydig ymadawodd ei hafluneiddwch, fel

j daeth i fod yn fwy prydferth. A daeth i fyny yn

ddynes hynod trwy ei bywyd. Yr oedd yn feddianol

ar feddwl cryf tra hynod o'i phlentynrwydd i'w hen-

;aint. Ysgrifenodd lawer o lyfrau yn ei bywyd ; ond ei

rhai niwyaf hynod oedd l Goîeuni y Byd/ a ' Tystiol-

aeth i'r Gwirionedd/ Yn ei Chyffes Ffydd yr oedd

jn cynwys y rhai canlynoi i'w chrefydd :

1. Credai wirionedd dilusrwydd yr Ysgrythyrau.

2. Credai íbd Iesu Grist yn Dduw.

3. Credai mai Iesu Grist ywV lawn, a'i fod yn

ddwyfol.

4 Fod gan Iesu Grist ddwy natur ddynol; un wedi

cael ei ffurfio yn debyg i Adda cyn ei gwymp, a'r llall

wedi cael ei ffurfio yn Mair y forwyn, fel hyhi.

5. Fod dyn yn berffaith rydd i wrthod, neu dderbyn

dwyfol râs.

6. Nad oedd y fatli beth a rhagwybodaeth ac ethol-

edigaeth yn bod.

7. Fod Duw yn meddu cariad annewidiol at ei holl

greaduriaid.
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8. Nad oedd Duw yn effeithio tinryw gosp neillduol

ar neb.

9. Mai canlyniadau naturiol pechu yw pob dyoddef-

iadau.

10. Nad oedd crefydd yn gynwysedig mewn unrhyw

ffurf allanol o addoliad, nac mewn unrhyw gyfundrefn

o ffydd.

11. Taw mewn ufudd-dod neillduol i ewyllys Duw y
cynwysid crefydd. a'r teimladau ufuddol tufewnol hyny

yn codi oddi ar gymundeb union-gyrchol a Duw.

Ond heblaw y pethau yna, yr oedd ganddi amryw

bethau eraill yn ei chredo.

1. Dywedai fod Duw wedi dangos Adda iddi mewn
gweledigaeth feddyliol

;
pan oedd yn ei sefyllfa wreidd-

iol.

2. Bod Adda cyn ei gwymp yn meddu egwyddor y
ddau ryw.

3. Bod Duw wedi dangos iddi odidawgrwydd y byd

hwn cyn y cwymp
;
a'r modd y darfu iddo ei wneud ef

o'r sylwedd cymysglyd (chaos), yn nghyd a'r modd y
darfu i bob peth neidio i fyny i fywyd gogoneddus o'r

cymysg sylweddau.

4. Fod natur ddynol Iesu Grist wedi cael ei medd-

iantij neu ei halogi gan egwyddor o elyniaeth yn erbyn

Duw. Yr oedd ganddi lawer o ddrychfeddyliau gwyr-

gam cyffelyb yn cael eu dal allan. Yr oedd yn gwisgo

fel golochwyddwr (hermü), ac yn teithio o fan i fan.

Teithiodd trwy Ffraingc, Holand
;

Lloegr, a'r Alban.

Bu farw yn Francker, yn Nhalaeth Frise, yn Hydref

30, yn y flwyddyn 1680
;
yn 64 mlwydd oed. Yr oedd
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ei chanlynwyr yn coleddu yr un egwyddorion a'r un

dulliau ; ac yr oedd y rliai byn yn Ffraingc, Holand,

Lloegr, a'r Alban. A dywedir mai yn yr Alban yr

oedcl y rhifedi mwyaf o lionynt.

XLVI.

—

Llonyddwyr neu Gorpiiwysyddion.

Dysgyblion Micliael de Molinus, Offeiriad Spaenaidd

oedd y llwyth bwn o broffeswyr. Yr oedd yn liewyrcbu

yn y 17eg canrif. Ysgrifenodd ìyfr o'r enw c Yr Ar-

weinj^dd Ysprydol.' Yr oedd ganddo lawer o ganlyn-

wyr yn Spaen, Ffraingc, a'r Eidal, ac yn yr Iseldir-

oedd. Dywed rbai iddo gymerycl ei egwyddorion o'r

Spaenaeg llluminati* Dywed Gregore bod ei eg-

wyddorion yn dyfod yn wreiddiol o'r Persian Soofees,

(Persiaeg Ddoetheg). Ond dywed eraill iddo eu cael

yn wreiddiol o'r Groeg Hesycasts, (Gorpbwysyddion

Groegaidd). Beth bynag, yr oecld ef ei bun yn baeru

iddo eu cymeryd o'r Ysgrytbyr. Rhesymai fel hyn :

1 Mae'r Apostol Paul yn dywedyd wrthym fod yr ys-

pryd yn eiriol ynom ni. Yn ganlynol, os yw yr yspryd

yn gweddio ynom ni, rhaid i ni i ymroddi i fyny i'w

ddylanwadau nertbol ef, trwy aros mewn sefyllfa o ym*

orphwysiad tawel, hyd nes y derbyniom ei nertho

weithrediadau ef ynom/ Yr oedd ei ganlynwyr yn dal

allan yr un gyfundraeth. Nid oeddent am wneud dim

hyd nes y deuai yr yspryd i weithredu ynddynt yn

* Illuminiti. Gair yn arwyddo tafiu goleuni, neu addurn

ar unrhyw beth.
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rynius. Yn hyn yr oeddent yn debyg i'r Crynwyr. A
dyma a roddodd iddynt yr enw ' Gorghwysyddion/

XLVn.—NOETIAID.

Yr oedd y rhai hyn yn blaid o broffeswyr Cristion-

ogol a ddaethant i fod yn y drydedd ganrif. Noetius,

athronydd yn Ephesus, oedd ei sylfaenydd. Yr oedd

yn haeru ei fod yn ail Foses, wedi cael ei anfon gan

Dduw ; a haerai bod ei frawd yn Aaron newydd. Yr
oedd ei brif gyfeiliornadau yn gynwysedig mewn haeru

nad oedd ond un Person yn y Duwdod, ac nad oedd y
Gair a'r Yspryd Glân ond priodoleddau a roddid i

Dduw rnewn canlyniad i wahanol weithrediadau o'i

eiddo. Fel Crëwr, yn cael ei alw yn Dad ; fel un di-

grëedig, yn cael ei alw yn Fab ; ac fel un wedi disgyn

ar yr Apostolion, yn ei ddylanwadau dwyfol, ei fod wedi

cael ei alw yn Yspryd Glân. Math o Sabeliaid oedd

ef a'i ganlynwyr. (Gwel dan yr enw, ' Sabeliaid/)

XLVIII.

—

Philosophyddiaid.

Enw yw hwn a roddwyd ar blaid o Anianyddwyr yn

FfraingCj y rhai a ymunasant a
?u gilydd yn un gym-

deithas i ymprechu dileu crefydd Iesu Grist o'r .wlad

ac o'r byd, os medrent ; ac i ddileu pob tuedd grefydd-

ol o galon dyn. Dywedirmaiy dyn cyntaf a gymerodd

y drychfeddwl hwn i fyny oedd Voltaire, yr hwn a

deimlai yn fln
;
(fel y dywedai ef ei hun,) wrth glywed
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y bobl yn dywedyd fod eisiau deuddeg o ddyniou (gau

fcddwly deuddeg Apostol, mae yn debyg,) i sefydlu y
grefydd Gristionogol ; ac efe a atebai fod un yn ddigon

i'w dileu. Ac efe a benderfynodd ymdrecliu dangos

hyny trwy weithredoedd. Olynwyr Yoltaire oedd y
rhai hyn; ac Atheistiaid oeddynt hefyd mewn gwir-

ionedd.

XLIX.

—

Yr Asclepidotiaid.

Plaid fechan o grefyddwyr yn y drydedd ganrif oedd

y rhai hyn. Cawsant yr enw oddi wrth Asclepidatus,

yr hwn oedd yn dysgu fel Artemon, a'r Sosininiaicl

cyntefig a phresenol, nad oedd Iesu Grist yn ddim ond

dyn yn unig. Math o Sosiniaid oeddent. (Gwel dan

yr enw).

L.

—

Yr Ascodrogitiaid. (Xeu yr Ascitíaid).

Plaid o grefyddwyr yn yr ail ganrif oedd y rhai hyn.

Ac yr oeddent yn ganlynwyr un o'r enw Montanus,

Esgob Phyrgaidd, penboethlyd yn ei broffes. Yr oedd

yn haeru fod yr Yspryd Glân fel eiriolwr yn preswylio

ynddo ef, a'i fod yn ei ddefnyddio fel offeryn i buro, ac

arwain dynion mewn bywyd Cristionogaidd. Dywedir

fod yr Ascitiaid yn dwyn cydau, neu grwyn, neu gos-

trelau gyda hwy i'w heglwysdai, o win newydd, i ar-

ddangos y gwin newydd y sonir am dano gan Grist yn

Mat. xxvi. 29 ; ac wcdi eu myned yuo, eu bod yn
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dawnsio o arngylch y cydau neu y costrelau hyny. Yr
òeddent hefyd yn cael eu galw yn 'Ascitae. Mae yr

enw yn tarddu o'r gair Groeg Ascos (bottle) costrel ; ae

oddi wrth yr arferiad o gario y cwdyn, neu y ,
gostrel,

cawsant yr enw { Ascodrogitiaid ; h. y., yn Gymraeg,

' Y Costrelyddion/

LI.

—

Yr Ascodrutiaid.

Cangen o'r Gnostiaid neu y Yalentiniaid oedd y rha[

hyn. Cyfodasant yn yr ail ganrif. Dalient allan fod

dirgeledigaethau dwyfol yn ddelw o bethau dwyfol an-

weledig, ac na ddylasid eu harddangos trwy bethau

gweledig; nac arddangos pethau annghorfforol trwy

bethau corfforol. Ac o herwydd hyn ymwrthodent a'r

swper sauctaidd, sef yr ordinâd o swper yr Arglwydd.

Yr oeddent yn cyfyngu eu holl grefydd i egwyddor neu

athrawiaeth yn unig, heb y peth mewn ymarferiad.

LII,—COLEGIADD.

Plaid o grefyddwyr a wnaed i fyny tua dechreu y
17eg canrif, o Arminiaid a Bedyddwyr Trochyddawl

yn Holand, oedd y rhai hyn. Cawsant eu galw ar yr

enw hwn o herwydd eu cyfarfodydd dysgawl, y rhai a

gynelid ddwywaith yr wythnos, yn y rhai yr oedd pob

un ond y benywaid yn cyfarfod i ddarllen, a chwilio yr

Ysgrythyrau, a gwedd'io gyda'r un rhyddid. Dywedir

10
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eu bod oll, o ran egwyddorion, yn Ariaid, a Sosiniaid,

Arniiniaid, a Throehwyr ; ac nid oeddent un amser yn

cydgymuno yn nn frawdoliaeth, ond eu bod oll yn cyd-

gyfarfod unwaith yn y flwyddyn o wahanol ranau Hol-

and, yn Rhinsburgh, pentref tua dwy filldlr o Leyden.

Acyno yr oeddent yn derbyn pob un a ddeuai *atynt

i'w hundeb, ar ei broffes o'i ffydd yn nwyfoldeb yr Ys-

grythyrau Sanctaidd, a'i ddatganiad o'i benderfyniad i

fyw yn ol eu cyfarwyddiadau a'u hathrawiaethau hwy,

lieb un golygiad ar ei blaid na'i ddaliadau ei hun. Nid

oedd ganddynt weinidogion neillduol, ond pob un i

weini yn ol y cyfleusdra. Yr oeddent yn arfer bedydd-

io trwy dsnsuddo.

LIII.—Y Rhinsburghiaid.

Yr un blaid oedd hon a'r Colegwyr. Cawsant yr enw

hwn am eu bod yn arfer ymgynull yn flynyddol yn

mhentref Ilhinsburgh, yn Holand.

LIV.—Y Photiniaid.

Plaid yn y bedwaredd ganrif oedd y rhai hyn, y rhai

a wadent Dduwdod yr Arglwydd Iesu Grist. Cawsant

yr enw oddi wrth Photinius, eu sylfaenydd a'u blaenor,

yr hwn oedd Esgob yn Sermium, ac yn ddysgybl i Mar-

chelius. Cyhoeddodd Photinius ei olygiadau o ber-

thynas i'r Duwdod yn y flwyddyn 343 o O. C, y rhai
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oeddynt yn wahanol i eiddo yr union-gred, a
T

r gyfun-

drefn Àrminaidd. Yr oedd yn haeru fod Iesu Grist

wedi cael ei eni o'r Yspryd Glan, ac o Mair y forwyn

;

a bod neillduol ddwyfol ddylifiad, yr hwn a alwai ef

' Y Gair/ wedi cael ei anfon arno ef; ac o herwydd yr

undeb oedd rhwng y dwyfol Air a'i natur ddynol, ei

fod yn cael ei alw yn Fab Duw, ac yn Dduw ei hun. A
haerai nad oedd yr Yspryd Glân yn Berson ; dim ond

rhinwedd dwyfol neu nefol, ddeilliedig oddi wrth y
Duwdod; a llawer o'r cyffelyb haeriadam a wnai»

Sabeliad o fath newydd oedd.

LV.

—

Celestiaid.

Plaid grefyddol a sefydlwyd yn yr Eidal gan un

Peter de Meuron oedd y llwyth hwn. Codwyd Peter

de Meuronû'r Babaidd wedi hyny, dan yr enw Celes-

*in V. ; ac o herwydd hyn galwyd ei ganlynwyr yn

Celestians. Cynyddasant yn fawr, ac ymledasant yn yr

Eidal, Ffraingc, a'r Almaen. Yn Ffraingc rhoddodd

Philip y V. (yr hwn hefyd a elwid yn Philip y Fair)

ddwy fonachlog iddynt ; un yn ngwigfa Orleans, a'r

llall yn ngwigfa Campeique ar, neu yn ymyl mynydd
Chartres. Yr oeddent yn cyfodi oddeutu dwy awr wedi

canol nos i ddywedyd eu gweddiau. Ni fwytâent gig

un amser, ond pan fyddent yn glaf. Yr oeddent yn

ymprydio bob byddd Mercher a dydd Gwener o'r Pasg

hyd wyl y Dyrehafael ; ac o hyny hyd y Pag dyfodol,

bob dydd. Yr oedd eu gwisg 3 n gynwysedig o own
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gwyn, cwcwll, ac ysgwyddogen ddu. Ond pan yn eu

eôr, ac yn myned allan o'u Monachlogydd, gwisgent

gwfl (JioocT) a chwcwll. Pabyddion rhongc oeddent.

LVI.—Y Pracsiaid.

Canlynwyr un o'r enw Pracseas oedd y bobl hyn. Yr

©edd Pracseas yn ddyn o dalent ardderchog, ac yn

blaguro oddeutu diwedd yr ail ganrif. Dywedir mai

efe oedd sylfaenydd y gyfundraeth Fonachiaidd, a'r

Batripisiaidd, fel y gelwid hwy gan yr union-gred. Ond
dywedir na ddarfu iddo ef crioed ganiatâu i feddwl i

Dduw Dad ddyoddef. Meddyliai y Dr. Lardner fod ei

gyfundraeth ef yn debyg i eiddo y Mewnol Breswyl-

said, ddychymyg. (Gwel dan y peniad).

LVII.

—

Mewnol Breswylyddion.

Cafodd y blaid hon yr enw oddi wrth Colosiaid, pen.

ii. adn. 9, lle y dywedir am Grist fel hyn :
" Yn yr hwn

y mae holl gyflawnder y Duwdod yn preswylio yn

gorphorol.
v Barnent, meddai rhai, fod dwyfoldeb

Crist yn cynwys dau fôd : un yn hunanfodolydd Gre-

awdydd, a'r llali yn greadigol, a
?

r ddau wedi cael eu

huno yn un Person trwy undeb annhraethadwy a

mewnol breswyliad, i'r rhai y mae yr un priodoliaeth-

au a pharch yn briodol. Ac oddi wrth y farn hoh y

eawsant yr enw ' Mewnol Breswyliaidd Ddychymwyr/
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LVIIL—MONARCHIAID.

Enw yw hwn a roddid gan y rhai union-gred i bawb

a ymadawent a'r union-gred ffydd ; canys yr oeddynt

hwy yn ymlynu wrth athrawiaeth y dwyfol undeb, yr

hon a ystyrient hwy yn anwahanol gysylltiedig a'r gyf-

undraeth oedd yn dysgu fod tri o Bersonau yn y natur

ddwyfol. Monachiam teremus oedd ei mynych addef-

iad o honynten hunain, pan yn cyferbynu eu hunain

a'r tadau union-gred. Yr oedd y dosbarth hwn beth

bynag yn gwahaniaethu mwy oddi wrth eu gilydd, nag

oeddent oddi wrth y tadau union-gred. Ymddengys

nad oedd ganddynt ddim neillduol, ond sel dros Fon-

achiaeth yn eu cadw ar wahan.

LIX.

—

Bonosiaid.

Canlynwyr un o'r enw Bonosius, Esgob o Sardiei,

oeddent. Dywedir ei fod ef a'i ganlynwyr yn coleddu

yr un egwyddorion a'r Phontiniaid. (Gwel dan yr

enw).

LX.

—

Coluthiaid.

Plaid a gyfododd yn y bedwaredd ganrif oeddent.

yn ganlynwyr un o'v enw Coluthus, Offeiriaid neu Es-

gob yn Alexandria, yr hwn oedd yn dysgu, meddir,

mai nid Duw oedd awdwr drygau, a dyoddefiadau y
byd presenol

; y dylasid ordeinio hynafgwr ; fod pechod
10*
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dyn ö hono ef ei hun, heb un llaw gan Dduw ynddo
;

ac mae dyna'r achos o'i holl ddyoddefiadau. Tebygoi
^ei fod wedi myned i ormod penboethni crefyddol yn er-

byn y rhai oedd yn dal y gyfundrefn o Angenrheidiol-

rwydd. Cafodd ei ehwilio, ei farnu yn gyfeiliornwr,

a'i gollfarnu i ysgymundod mewn Cymanfa a gynaliwyd

yn Alexandria, yn y flwyddyn 335 o 0. C. Ac yn fuan

wedi hyn diflanodd ei ganlynwyr.

LXI.

—

Calorydiad.

Gelwid y blaid grefyddol hon felly o herwydd math

o deisiedau neu dorthau bychain a aberthent yn flyn-

jddol i Mair y forwyn, gyda llawer o oferwageddau

^eraill ; ac yna yr oeddynt yn rhanu y bara rhyngddynt

eu hunain. Dywedir fod llawer iawn o'r bobl ofer-

-wageddus hyn yn byw yn y bedwaredd ganrif. Dywed-

îr iddynt ddechreu gyntaf yn Thrace, ac wedi hyny ym-

ledasant yn fawr yn Affrica. yn neillduol yn mhlith y
ìbenywaid neillduedig, y rhai a fawr ddymunent amddi-

ifyniad y forwyn Fair.

LXII.—TlIEOPHILANTIIROPIAID.

Ystyr yr enw yw c Duw a dyn-garwyr/ neu ( Carwyr

Duw a dyn.' Plaid o Ddeistiaid a gyfododd yn

3?fraingc oeddent. Yn Medi, 1796, eyhoeddasant lyfr

yn cynwys holiadau ac atebion, er cyfarwyddyd i gym-

deithasol addoliad. Cafodd y llyfr hwn ei gyhoeddi yn
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Paris, a'i enw oedd l Manuel des Theanihropües.' Caf-

odd y grefydd hon lawer o gefnogaeth, a daeth y gy-

nulleidfa yn fuan i fod yn lluosog. Ail gyhoeddwyd
4 Y Manuel, &c.

? ganddynt, yn yr hwn yr ymddangos-

ent yn llai niweidiol. Tn ol eu daliadau hwy, yr unig

deml deilwng i'r Dwyfol oedd y bydysawd. Er hyny

yr oedd ganddynt demlau o waith dwylaw dyn i ymgy-

nullynddynt i addoli, (o'r fath ag oedd eu haddoliad).

Ac yr oedd ganddynt ynddynt arysgrifau, neu reolau

moesol ; ac allor syml, ar yr hon yr aberthent flodau a

ffrwythau, yn ol y byddai yn gyfleus, yn gydnabydd-

iaeth i'r Creawdwr ; a phwlpid, yn yr hwn y byddent

yn troddodi darlithiau ac areithiau, oddi wrth addurn-

iadau y temlau. Yr arysgrif gyntaf oedd yn osodedig

uwch ben yr allor uchod, i alw i'w cof ddwy egwyddor

sefydlog eu erefydd foesol. Ac yr oedd ganddynt yr

arysgrifau canlynol heíÿd .

1. Yr ydym yn credu yn modolaeth Duw, ac anfarw-

oldeb yr enaid.

2. Addolwch Dduw. Perchwch eich gilydd; a

rhoddwch eich hunain yn ddefnyddiol i'ch gwlad.

3. Da yw pob peth sydd yn gweini i gadw a pher-

ffeithio dyn. Drwg yw pob peth sydd yn gweini i
?w

ddinystrio neu ei niweidio ef.

4. Blant, anrhydeddwch eich rhieni—y tadau a
T

r

mamau ; ufuddhewch iddynt gyda chariadaidd serch )

cysurwch eu hen oedran. Dadau a mamau
;
addysgwch

eich plant.

5. Y gwragedd, ufuddhewch i'r gwyr, yrhaiywpen-
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au eich teuluoedd. Y gwyr, cerwch eich gwragedd ; a

gwnewch eich hunain yn ail ddychweledigion dedwydd-

wch.

Dywedir y gellir gweled yn well oddi wrth ranau olaf

eu ' Manuel/ pa beth yw eu hegwyddorion crefyddol.

Darllenir yno, meddir
;
fel hyn :

' Agorwch yr hen lyfr-

au mwyaf sydd yn adnabyddus
;
gwelwch yno pa beth

oedd crefydd, pa beth oeddaddoliad cyntaf yr hil ddyn-

ol, yr hwn y mae hanes wedi diogelu y cofiadau o hono.

Yna chwi a welwch mai eu crefydd oedd yr hyn a alwn

ni yn awr yn 'Grefydd Naturiol.' Hyhi yw y grefydd

a argraffwyd ganddo ef yn nghalonau y dynolion cynt-

af,.yn yreiddom ninau, ac yn yr oll o breswylwyr y
ddaiar. Y grefydd hono a gynwysir mewn addoli

Duw; ac anrhydeddu ein cydryw yw yr un yr ydym ni

yn ei chynwys mewn un gair yn unig ; sef, l Theophil-

anthropy, (Duw a dyn-garwr). Dyma ein crefydd, yr

hon oedd gan ein rhieni cyntaf. Eich crefydd yw, a'n

crefydd ninau yw
; y grefydd gyffredinol yw. Fel y

mae ein haddoliad ni, felly yr oedd ein tadau cyntaf/

&c. (Gwel Encyclopsedia of Religious Rnowledge^ dan

yr enw.)

Mae hynyna yn ddigon yma i brofi mai eu huniggref-

ydd oedd { Crefydd natur/ A dyma'r unig grefydd a

farnent hwy oedd yn eisiau ar bawb. Crefydd wallus a

diffygiol oedd; canys nid oedd ganddi sylfaen gywir a

gwirioneddol Gair Duw, rheol aruchel ein holl weith-

redoedd, a'r unig sail ar yr hwn y gallwn bwyso ein

gobaith am lwyddiant a dedwyddwch yn y presenol, y
dyfodol, a'r tragywyddol.
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LÜL—Theoposelitiaid.

Enwad a gyfododd yn y bumed ganrif oedd hwn.

Yr oeddent yn haeru nad oedd gan Grist ddim ond

natur ddwyíbl ; ac mai y natur hono a ddyoddefodd.

LIV.—MONOPHYSIAID.

Enw yw hwn a roddid i bawb yn y Dwyrain, yn yr

hen oesoedd, o'r pleidiau oedd yn haeru nad oedd ond

un natur gan Iesu Grist; a bod y ddwyfol a'r ddynol

wedi cael eu huno yn Nghrist mor agos, fel nad oedd-

ynt ond un natur ; eto, heb un cymysgiad, cyfnewidiad,

nac annhrefn, yn un o'r ddwy natur.

LV.—MONOTHELITIAID.

Hen blaid a darddodd allan o'r Eutychiaid oedd y
rhaihyn. Tardda yr enw o monos (unig), a thelema

(ewyllys). Galwyd hwy ar yr enw hwn o herwydd eu

bod yn barnu nad oedd ond un ewyllys gan Iesu

Grist. Cyfododd y blaid hon yn y flwyddyn 430 o 0.

C. A chasant yr Ymerawdwr Heraclius yn gefnog-

wr ; a chawsant yr unrhyw gefnogaeth gan y Penaeth

Severians. Yr oeddynt yn caniatâu dwy ewyllys i

Grist, mewn golygiad i'w ddwy natur ; ond o herwydd

undeb y ddwy natur
3
yr oeddynt yn eu tynu yn un

ewyllys, gan ystyried mai gwrthun oedd priodoli dwy
ewyllys rydd mewn un Person. Condemniwyd hwy gan
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y Chweched Cyngor Cyffredinol yn 680, fel rhai yn

dinystrio perffeithrwyth dynoliaeth yr Arglwydd Iesu,

trwy ei hamddifadu ei hewyllys a'i gweithrediadau.

Cafodd eu daliadau ar ol hyny eu codi gan y Maronit-

iaid.

LVI.

—

Satantaid.

Dywedir mai plaid a gyfododd yn y flwyddyn 390 o

O. C.j oedd y rhai hyn. Yn mhlith pethau eraill a

ddywedir am danynt, dywedir eu bod yn credu fod y
diafol neu satan yn meddu gallu tra mawr, ac yn llawer

cymwysach idd ei barchu, a'i addoli, nag i'w felldithio

Dywedir mai cangen o'r Mesaliaid oeddent.

LVII.

—

Sadwrnîaid.

Plaid a gyfododd tua'r flwyddyn 115 o 0. C, oedd y
rhai hyn. Cawsant yr enw oddi wrth Saturnius, yr

hwn oedd eu sylfaenydd a'u blaenor cyntaf, ac yn byw

yn Antiochia, meddir. Yr oedd y dyn hwn yn un o

fawrion blaenaf y Gnastiaid. Yr oedd ef a
J

i ganlyn-

wyr yn haeru nad oedd Iesu Grist yn wir ddyn ; sef,

nad oedd ei gorff dynol ond peth ymddangosiadol yn

unig.

LVIII.—MONTANIAID.

Plaid a gyfododd tua'r flwyddyn 171 o 0. C, oedd
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hon. Daeth i fodoliad yn amser teyrnasiad yr Ymer-

awdwr Marcus Aurelius. Gawsant yr enw hwn oddi

wrth Montanus, yr hwn oedd eu gwreiddyn dechreuoi

;

Phrygiad o enedigaeth oedd y dyn hwn, ac o herwydd

hyny, yr oedd ei ganlynwyr yn myned danyr enw
( Phyrgiaid/ yn aml ; ac yn ' Gataphyrgiaid ' hefyd

weithiau. Dywedir i Montanus ddyfod i gofleidio

Cristionogaeth mewn gobaith am gael ei gyfodi i an-

rhydedd a pharch mawreddog yn yr eglwys. Ond pan

fethodd yn ei amcan, efe a ddechreuodd haeru ei fod

yn meddu dwyfol ysprydoliaeth ; a chyhoeddodd fod yr

Yspryd Glân yn ei ddysgu ef mewn amryw o bethau, y
rhai nad oeddynt wedi cael eu datguddio i'r Apostol-

ion. Cafodd yn gyntaf ddwy ddynes o Phyrgia, o'r

enwau Priscwillia a Maximillian i'w ganlyn ef fel

dysgyblesau: ac yn fuan wedi hyn daeth lluaws o

ddysgyblion i'w ganlyn. Gwedi hyn darfu i esgobion

Asia ymgynull yn nghyd mewn Cymanfa i sylwi ar

ei haeriadau; a chollfarnwyd ef a'i haeriadau, gan ei

ysgymuno o^r eglwys. Yna ysgrifenasant at holl eg-

lwysi y Dwyrain yr hyn oeddynt wedi wneud iddo efr

ei haeriadau, a'i ganlynwyr. A darfu i
J

r holl eglwysi

hyny gyduno yn hyn. Yn ganlynol i hyn, y Montan-

iaid, pan gawsant eu bod yn wrthodedig ac ysgymun-

edig gan holl eglwysi Cristionogol, a luniaethasant gyf-

undrefn a chyfundraeth grefyddol, ac a ymneillduasant

yn gymdeithas neillduol ar eu penau eu hunain, dan

gyfarwyddyd y rhai hyny yn eu plith a alwent eu hun-

ain yn broffwydi. Ac yr oedd Montanius, a Pris-

cwillia, a Maximillian yn parâu yn bendodau y blaid.
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Yr oedd y blaid hon yn gwadu athrawiaeth y Drin-

dod. Ond yr oeddynt yn dal allan fod yr Yspryd

Glân yn gwneud i Montanius gyfansoddi cyfundrefn

grefyddol a dysgyblaethol, berffeithiach na'r Apostol-

ion. Yr oeddynt yn caniatau i fenywaid bregethu a

bedyddio. Gwrthodent bob cymundeb am byth a'r

rhai hyny fyddai yn euog o bechodau cyhoeddus ; ac ni

chaniatâent i
?w esgobion i gymodi y rhai hyn. Barn-

ent yn annghyfreithlon i neb ffoi yn aniser erledigaeth

.

Condemniant ail briodas ; ond yr oeddynt yn caniatau

ysgariaeth, ac yn cydnabod tri grawys, yn nghyd a

phethau gweigion eraill.

LIX.—EüNOMTAID.

Cangen o Ariaid pur oedd hon, ac yn ganlynwyr

dyn o'r enw Eunomius ; a dywed Masheim ei fod yn un

enwog a chraff mewn cyraeddiadau. Am eu credo

gwel dan yr enw Ariaid.

LX.—EUPHRATESIAID.

Canlynwyr un o'r enw Euphrates o Pera, yn Cilicia,

oedd y rhai hyn. Dywedir eu bod yn credu fod tri

Thad, tri Mab. a thri Yspryd Grlân. Yn erbyn y rhai

hyn y cyfansoddodd Athenasis ei gredo, yr hwn sydd

yn dywedyd, ' Y mae nid tri Thad, ond un Tad/ &c.

Nid oeddynt yn Sabeliaid chwaith, canys yr oedd y

rhai hyny yn dysgu fod yr enw yn cael ei briodoH i'r
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i'r Duwdod ; neu fod y Duwdod fel un Person yn caei

ei alw yn Dad, Mab, ac Yspryd Glân.

LXXI.

—

Eüsebiaid.

Enw yw hwn a roddid i'r Ariaid yn yr lien amser-

cedd, o herwydd i Eusebms, meddir, ddangos earedig-

rwydd mawr iddynr yn amser eu cyfodiad cyntaf.

LXXII—EüSTOTHIAID.

Priodolir yr enw hwn i ddwy blaid o grefyddwyr.

1. I blaid yn Antiochia, yn y bedwaredd ganrif, o

herwydd iddynt wrthod cydnabod neb yn esgob ond St,

Eustothius. yr hwu a ddiswyddwyd gan yr Ariaid.

2. Plaid arall yn y bedwaredd ganrif a alwyd ar yr

enw hwn, oddi wrth Eustothius, y Monach, yr hwn
oedd yn gwahardd priodas, defnyddiad gwinoedd, a

defnyddiad cig-fwydydd. Yr oedd hefyd yn rhwymo

ei ganlynwyr i ymadael a'u holl eiddo er mwyn eu cref-

ydd, gan ddywedyd nad oedd yn deilwng ei gyferbynu

a gobaith am y nef. Meddwl rhai mai hwn oedd

yr esgob haner Ariaidd, o Sebastai, yr hwn y crybwylla

haneswyr am dano.

LXXIII.—Eutychiaid.

Plaid o grefyddwyr a gyfododd yn y bedwareJd gan>
11
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rifj ac a alwyd felly oddi wrth Eutychus, (esgob, tebygol,)

un o brif lywodraethwyr dinas Caercystenyn,. Yroedd

y Nestoriaid yn dal allan fod dwy natur yn Iesu Grist

wedi cael eu huno yn y fath fodd agos, ac a'u gwnaent

ef yn ddau Berson. Yr oedd y blaid hon yn gwrth-

wynebu y blaid yna trwy fyned i eithafion yr ochr aralì )

yr oeddynt yn liaeru nad oedd ond un natur ynddo,

sef y ddwyfol ; a bod y ddwyfol wedi llyncu i fyny y
ddynolj fel na ellid gwahaniaethu yr olaf oddi wrth y
blaenaf. Yn y golygiad hwn nid oedd gan ein Hiach-

awdwr ddirn ar ddynoliaeth ond ymddangosiad yn

unig. Yr oedd y ddwy bkid yn gyfeiliornwyr.

LXXIV.—Dursiaid.

Meddylir fod y tylwyth yma yn rhyw fath o Grist-

ionogion anmherffaith. Yr oedd y bobl ynia, fel y
meddylir, yn cynorthwyo y Twrciaid yn rhyfely Graes?

ac yn preswylio yn mynydd Libanus. Meddylir mai

gweddillion yr hen Ddruses oeddynt. Nid yw ein

hanes yn rhoddi ychwaneg hanes am danynt, ragor na

bod Masheim yn barnu mai Manichaeaid oeddynt o ran

barn ; ac eraill yn meddwl mai plaid wedi cymeryd i

íÿny bethau gwaelion Cristionogaeth i
?w hefelychu

oeddynt.

LXXV.

—

Yalentiniaid.

Plaid a gyfododd yn yr ail ganrif, ac a alwyd felly
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oddi wrth eu blaenor Valentinius. Nid oedd y Valentin-

iaid yn ddim amgen na changen o'r Gnostiaid, y rhai a

ddalient olygiadau Platomaidd am y Bôd o Dduw
;
yr

hwn a alwent hwy á Pleroma' yr hwn air a arwydda

' digonolrwydd/ Mae wedi cael ei gymeryd, tebygol,

oddi wrth ystyr y gair Duw. Yr oedd eu cyfundrefo

a'u cyfundraeth grefyddol yn debyg i hyn :

Yr egwyddor gyntaf a alwent yn ' Bythos ; f hyny

yw, dyfnder, yr hwn a fu am lawer oes yn anadnab-

yddus, ac yn meddu gyda'g ef Eunoe (sef nieddwl), a

Sìgel (sef. distawrwydd). O'r rhai hyn y cododd

Nous (sef, y synwyrol)
;
yr hwn yw yr unig Fab, yn

gyfartal a, a'r unig un cymwys i gymdeithasu a
?

r

Bythos. Chwaer y Nous a alwent Áletheia (sef, y gwir-

ionedd); a'r rhai hyn a gyfansoddent y pedwariaid

cyntaf o'r Aeons, y rhai yw gwreiddyn a sicrâd y rhai

eraill oll ; canys y Noes ac Alctheia a gynyrchasant y
byd, a bywyd ; ac o^r ddau hyn y cafwyd dyn a'r eg-

lwys. Ond heblaw yr wyth Aeons hyn, y mae gan-

ddynt ddau-ddeg-dau eraill ; a^r diweddaf o'r rhai hyn a

alwent yn Sophia (doethineb,) yr hon sydd yn mawr
hiraethu am drigianu yn ngwybodaeth y Duwdod,

(Bythos) ; ac y mae hyn yn rhoddi ynddi ei hun lawer

iawn o anesmwythder, yr hyn sydd yn creu ynddi lid,

ac ofn, o
?

r rhai y ganwyd mater, sef, sylwedd. Ond yr

Iloros (sef, y rhwymydd,) a^i rhwystrcrdd, ac a'i cad-

wynodd yn y Pleroma, ac a'i hadnewyddodd i berffeith-

rwydd. Ac yna y Sophia a gynyrchodd Iesu Grist, a'r

Yspryd Glân, y rhai a ddygasant yr Aeons i'w perffeith-

rwydd diweddaf, ac a wnaeth i bob un o honynt i gy-
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tiorthwyo i'r gradd eithaf i gyfansoddi Gwaredwr. Fod

ei Enthymese (meddwl) yn cartrefu yn agos i'r Pler-

ama, yn cael ei berffeithio gan Grist
;
yn cynyrchu pob

peth sydd yn y byd hwn trwy ei gwahanol nwydau?

yna Crist a anfonodd iddi y Gwaredwr, yn cael ei am-

gylchu gan angelion, y rhai a'i gwaredodd oddi wrth ei

>drwg nwyd, heb ei diddymu; ac öddi wrth hyn y cyf-

ansoddwyd sylwedd corfforol, &c. Yn y dull alegoraidd

yna y gwnaethant ffugdraethu am Dduw, am Iesu

Grist, am natur, a dirgeledigaethau y grefydd Gristion-

ogaidd.

LXXVI.—Y Marcosiaid neu y Calobarsiaid.

Hen blaid yn yr eglwys, ac yn gangen o'r Yalentin-

iaid. Dywedir fod Iranaes yn traethu yn helaeth am
Marcus, arweinydd y blaid hon, yr hwn, meddir, oedd

jn cael ei gyfrif yn fawr fel swynwr. Yr oedd gan y
fclaid hon lluaws o lyfrau Apocryphäaidd, y rhai oedd-

jnt hwy yn gredu eu bod yn ddwyfol oll, ac o'r un

awdurdod a'n llyfrau Beiblaidd ni yn bresenol. O'r

rhai hyn neillduasant amryw ag oedd yn cynwys gwag

ofer hanesion dychymygol yn traethu am fabandod Iesu

Grist, y rhai a gyhoeddasant fel gwirioneddan hanes-

yddol am dano. A dywedir fod llawer o'r hanesynau

gwag-ofer hyn mewn bri gan y Monachod Groegaidd

hyd heddyw.

LXXVII.

—

Cerdoniaid.

Plaid oedd hon a gyfododd yn yr ail ganrif. Cafodd
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yr enw oddi wrth un o'r enw Cerdon, yr hwn oedd yn

flodeuog iawn tua'r flwyddyn 140 a 141. Daethant i

Rhufain o Syria. Yr oedd Cerdon a'i ganlynwyr yn

dal allan y rhan fwyaf o ogwyddorion Simon Magus,

a'r eiddo y Manichaeaid. Credent ddwy egwyddor

;

sef, un dda ac un ddrwg. Y gyntaf a alwent yn Dad

Iesu Grist, a'r olaf yn Greawdydd y dyd. Gwadent

ymgnawdoliad Iesu Grist, a'r adgyfodiad ; a gwrthod-

ent lyfrau yr Hen Destament oll.

LXXVIII.

—

Rhaghanfodiaid

Plaid yn coleddu y grediniaeth o raghanfodiad yr

enaid. Credent fod Duw yn nechreued y byd wedi

creu enaid pob dyn, er nad yw yn cael ei uno a'r coríf

hyd nes y bydd yn cael ei genedlu ; neu yn hytrach

hyd nes y ganer ef i'r byd. Dyma oedd credo Pytha-

gorus, a Plato, a'u canlynwyr, ar y mater hwn ; a dyma

oedd y dysgawdwyr traddodiadol ( Cabahsts) yn ddysgu

hefyd i'r byd. A dywed rhai fod Justin Ferthyr,

Origen, ac eraill o'r tadau, yn dal y gred hon. Ac yr

oedd yn gredo cyffredin y Cyfriniolwyr, yn yr hen ani-

ser yn gystal a
J

r amseroedd diweddaraf hyn. Fel y
mae y rhai sydd yn credu fod yr enaid yn cael ei greu

yn uniongyrchol pan y mae y corff yn cael ei genedlu
;

yn cael eu galw yn c Greadiniaid/ a'r rhai sydd yn

credu fod yr enaid yn cael ei naturiol 'genedlu gan y
rhieni yn cael eu galw yn ' Dradusiaid/ felly y
mae y rhai hyn yn cael eu galw yn ( Raghanfodiod/

11*
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LXXIX.—Premonstriaid.

Yr oedd hon yn blaid o grefyddwyr oedd yn dwyn

eii crefydd yn mlaen wrth gyfres o orchymynion pen-

odol. Cafodd ei sefydlu yn y flwyddyn 1120, gan un

S. Norbert ; ac yna y galwyd hi yn Norbertion, a'i

ìarddelwyr yn Norbertiaid. Y rheolau a ddilynent

oedd eiddo St. Augustine, gydag ychydig gyfnewid-

kd, ac ychwanegiad o gyfreithiau neillduol llymionj

Awdurdod pa rai ni wnaethant i'w sylfaenydd ymfuch-

eddu yn hir wrthjnt.

Daethant gyntaf i Loegr yn y flwyddyn 1146. Y
Fynachlog gyntaf a adeilasant yno a alwasant yn 'D
Newydd (New Ilousè). Cafodd ei adeiladu yn Lin-

colnshire, gan Peter de" Saulia, ac enwodd ef i St.

3Iorlial. Yn nheyrnasiad y brenin Edward y cyntaf,

yr oedd gan yr enwad hwn dau-ddeg saith o Fonach-

logydd, yn Lloegr yn unig.

LXXX.—Dauaid. (Dualísis.)

Enw yw hwn a roddwyd i'r rhai hyny sydd yn dal

lìlan ddwy egwyddor wreiddiol o dda a drwg, wrth-

wynebol i'w giîydd, o ba rai y mae pob peth yn deill-

iaw.

LXXXI.—Dulciniaid.

Canîynwyr dyn o'r enw Dulcinus, lleygwr yn Novara,

ya Lombardy oeddynt. Dechreuodd hwn ymddangos
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tua'r pedwaredd-ar-ddeg canrif. Yr oedd yn dal aìlan

fod cyfraith y Tad, yr hon a barâodd hyd Moses, yn

gyfraith o râs, a doethineb ; ond bod cyfraith yr Ys-

pryd Glân oedd yn dechreu ynddo ef ei hun yn y
flwyddyn 1307, yn gyfraith cyfangwbl o gariad, ac i

barâu hyd ddiwedd y byd.

LXXXIL

—

Homoiousiaid. (Homoiousians.')

Gair yn tarddu o'r Groeg yw yr enw hwn. Mae yn

arwyddo ' mae'n debyg' (Gr. Homo)) l mewn sylwedd'

(Ousia). Cangen o'r Uchel Ariaid oedd, yn haeru

neu yn dal fod natur y Mab yn debyg i hatur y Tad,

os nad yr un oedd. Eu meddwl yn hyna oedd mai yr

un oedd y Tad a
?

r Mad.

LXXXIII.

—

Eanteriaid.

Yr enw Cymraeg yw ' Brygawthwyr/ Plaid o

freuddwydwyr crefyddol oedd y bobl hyn ; ac a fuant

yn lled aml yn Ewrop ac amryw fanau eraill, yn yr

oesoedd diweddaf. Cyfodasant yn y flwyddyn 1645.

Yr oeddynt yn dal mai Crist ynddynt, oedd goleuni

natur, neu mai goleuni natur oedd Crist ynddynt. Yr

oedd ei golygiadau neu eu hegwyddorion eraill yr ud,

i fesur mawr, a
J

r eiddo yr Ysprydyddion presenol ; a'r

un hefyd, i fesur arall, a'r eiddo yr hen Geisedyddion.

(Gwel am yr enw hwn yn canlyn) :

Yr oedd plaid arall yn Lloegr, Cymru, a'r America?
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ya cael ei galw ar yr enw hwn. Yr oeddynt yn gangen

o'r Wesleyaid. Cawsant yr enw, tebygol, oddi wrth eu

hafreoleidd-dra yu yr addolidau crefyddol cyhoeddus.

(Gwel ar hyn, 'Meth. Wesleyaidd)/

LXXXIV.

—

Ceisedyddion. (SeeJcers).

Plaid oeed hon a gyfododd yn Lloegr yn y
flwyddyn 1645. Cymerasant yr enw oddi wrth yr hyn

a ddalient allan fel cyfundrefn grefyddol. Haerent fod

y wir eglwys, y wir Ysgrythyr, a'r gwir ordinadau wedi

eu cylli, ac mai am y rhai hyny yr oeddynt hwy yn

ymchwiliaw. Dysgent fod yr Ysgrythyrau yn am-

heuedig; fod gwyrthiau yn angenrheidiol yn bresenol

i foddloni ffydd ) fod ein gwasanaeth neu ein gweini-

dogaeth ni yn ddiawdurdod ; a bod ein gwasanaeth

addoliadol a'n hordeiniadau ni yn ddiangenrhaid, ac yn

ofer. Yr oeddent, mewn gwirlonedd, os goddefir yr

ymadrodd, yn sect o ammheuwyr Cristionogaidd.

LXXXY.—Materaliaid.

Plaid oedd yn yr eglwys yn yr hen oesoedd, yn gyf-

ansoddedig o bersonau addalient allan, fel pwngc an-

ianyddol, nad allai dim gyfodi o ddim, neu nad allai dim

ddyfod i fodoliad o ddim. Yr oeddent yn dal allan dra-

gywyddoliaeth mater; ac mai gweithredu ar fater a

wnaeth Duw yn y greadigaeth; yn Ue caniatau mai efe
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yw gwreiddiol achosydd pob peth- Parfu i Tertulian

eu cadarn-haerllug wrthwynebu yn ei ysgrifau yn erbyn

Hermogenes, yr hwn oedd yn un o honynt.

Materaliaid y gelwir y rhai hyny hefyd sydd yn

haeru fod enaid dyn yn sylwedd materaidd, neu nad yw

yr egwyddor ddirnadol a meddyliol, yn sylwedd gwa-

hanol i'r corff; ond mai canlyniad naturiol cyfansodd-

iad corfforaidd ydyw. Y mae y rhan fwyaf o'r rhai

sydd yn cofleidio yr egwyddorion hyn yn ammheuwyr

cyhoeddus. Ond y mae rhai o honynt mewn gwahanol

wledydd yn proffesu crefydd Crist.

Dywedir fod y Doctor Priestley a'i ganlynwyr yn dal

allan y gyfundraeth fateralaidd ; ac felly yn dal allan

anianyddiaeth angenrheidaidd ) sef, bod mater yn beth

o angenrheidrwydd.

Mae llawer wedi cael ei yfgrifenu yn y blynyddoedd

diweddaf yn erbyn y gyfundraeth fateralaidd yn ei

gwahanol ddullweddau ymddangosiadol; ond meddai

un awdwr, l Galluog resymau Wallarton yn ei herbyn,

yn ei lyfr a elwir l Crefydd natur yn cael ei darlunio/

(Religîon of Nature deUneatcd yw y cryfaf/ Mae y
rhai hyn yn rhoddi perffaith foddlonrwydd i bawb o

berthynas iddi, fel y gallo wrthwynebu a gwrthod y
fath anysgrythyrol gyfundraeth warthus.

LXXXVI.

—

Anthropomorphiaid.

Mae yr enw yn tarddu o ddau air Groegaidd, sef,
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o anthropos (dyn), a morphê (llun neu ffurf ). Cafodd

yr enw ei roddi i blaid o gyfeiliornwyr a gyfododd yn

y canrifoedd cyntaf o'r cyfnod Cristionogaidd. Deall-

ent bob peth yn yr Ysgrythyr yn llythyrenol. Er eng-

raifft: dywedir yn Genesis i Dduw wneuthur dyn ar ei

lun a'i ddelw ei hun. Haerent oddi wrth yr adnod yna

fod llun a delw, neu ffurf ar Dduw. Ac fel yna y cy

merent bob peth arall ynddi. yn llythyrenol.

LXXXVIL—SlMONIÀID.

Canlynwyr dyn o'r enw Sant Simon oedd y rhai a

alwyd yn Simoniaid. Ei enw yn llawn ydoedd Henry

Claudius Sinion. Cafodd ei eni yn Paris, yn Ffraingc,

yn y flwyddyn 1760, ac efe a fu farw yn y flwyddyn

1825, yn yr un ddinas. Efe a sefydlodd y sefydliad

hwnw a elwir yno yr ' Ysgol Lywod-ddysg Anianydd-

ol Diwydrwydd Parâol/ A chanlynwyr y dyn hwn oedd

y Simoniaid. Yr oeddynt yn blaid ag oeddynt. yn cyf-

eiliorni oddi wrth y gwirionedd. Eu prif egwyddorion

ydyw : dal nad yw crefydd yn dda i ddim ond i ddysgu

dyn i berffeithio y bywyd presenol mewn cymdeithas
;

ac nad yw Cristionogaeth yn addas i unrhyw gymdeith-

as yn mhellach, oblegid ei bod yn ysgaru dynion oddi

wrth eu gilydd, ac yn eu harwain yn ffol i geisio byw

ar gyfer byd arall, yr hwn nid yw yn bod. Fod y byd

yn gofyn ani grefydd o'r byd hwn ; ac yn ganlynol,

duw o'r byd hwn sydd yn eisiau. Ystyrient y Duw-

dod, pa un bynag ai yspryd neu fater ydyw, ei
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fod yn gynwysedig yn yr holl fydysawd. Ae y mae

hyn yn Bantheistiaeth noeth. Nad yw drwg yn ddim

ond parâol ymegniad dynolion i fod yn rhydd oddi

wrtho. Haerent nad yw drwg ynddo ei hun yn ddim

Cynwysa aelodau y blaid hon rai o'r radd uwchaf,

ac y maent yn ymdrechn gyda llwyddiant i daenu eu

hegwyddorion ar led. Dywedir eu bod yn Paris yn y
blynyddoedd hyn yn meddianu y Neuaddau ìnwyaf gor-

wych, ac yn ymgyfarfod ynddynt yn dorfeydd lluosog.

Math o wrthgredwyr Cristionogaidd (os priodol ydyw

dywedyd fel yna am danynt) ydynt oll.

LXXXVIIL—Basilioniàid.

Cyfundeb crefyddol a sefydlwyd yn y bedwaredd

ganrif gan un o'r enw Basil, oedd y rhai hyn. Mon-

ach ydoedd. Gwnaeth ymneillduo i anialwch, yn

llywodraeth Pontus; ac efe a adeiladodd fonachlog yno,

a thynodd allan reolau yn cyraeddyd mewn nifer i rai

canoedd, idd ei ddysgyblion i íyw wrthynt. Darfu i'r

gymdeithas hon ymledu yn fuan trwy wledydd y Dwy-

rain, ond bu ynhir cyn iddi fyned trwy y Gorllewin.

Mae rhai haneswyr yn dywedyd i Basil gael gweled ei

hun yn dad yn ei gyfundrefn i ychwaneg na 90 mil

yn y Dwyrain yn unig. Ond y cyfundeb hwn, yr hwn
a Iwyddodd yn fawr dros 300 o flynyddoedd, a ddi-

nystrwyd yn fawr gan gyfeiliornwyr oddi wrth ei ffydd,

rhwygiadau eglwysig, a chyfnewidiadau Ymerawdwyr.

Ond dywedir fod eu rhif o hyd yai fawr mewn gwa-



148 CREFYDDAU Y BYD

hanol fanau, a bod rhai o honynt yn America. Mae
haneswyr yn dywedyd am y blaid hon ei bod wedi cy-

njrchu un deg a phedwar o bendodau (papes), mil

wyth canta phump (1805) o esgobion, tair mil a deg o

lywyddion cyffredinol, ac un fil ar ddeg ac wyth deg

pumg (11,085) o ferthyrwyr, heb law nifer aruthrol o

gyfarddwyr, a gwyryfon. Ymffrostient hefyd fod gan-

ddynt amryw ymerawdwyr, breninoedd, a thywysogion,

yn cofleidio eu rheolau.

LXXXIX —Dilynwyr St. Ioan.

Galwai y rhai hyn eu hunain yn ' Christians of St.

John! Lledrith o blaid gymysgedig o grefyddwyr

oeddent. Proffesent eu bod wedi derbyn eu harferiad-

au oddi wrth Ioan Fedyddwyr. Ond ^dywedir eu bod

yn elynion noeth i Gristionogaeth, ac wedi derbyn yr

enw oddi wrth y Tyrciaid, er mwyn y llonyddwch a

fwynâent yno. Ond dywedir mai Mandoeiaid ydynt,

a bod yr enw Mandgeiaid yn fwy priodol iddynt.

LXXXX.

—

Yr Addaiad. (Adamites).

Yr Addaiaid oeddent blaid a gyfododd yn yr ail gan-

rif. Dywed Epiphanes iddynt gael yr enw am eu bod

yn haeru eu bod wedi cael eu gosod yn yr un sefyllfa

ag oedd Adda ynddi yn ei greadigaeth. Ond os felly,

(meddai,) dylasent ei efelychu trwy fod yn noethion,

yr hyn nid oeddynt yn ei wneud. Ffieiddiant briodas,
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gan micru, pe buasai uudeb priodasoì erioecl heb gael ei

ddwyn i fodoliad ar y ddaiar, na fuasai pechod yn ad-

nabyudus. Ond ni pharâodd y blaid ryfedd hon yn hir •

ond y mae hanes yn clywedyd fod ychydig wcddiìlion o

honi idd cu cael o hyd. Dywedir fod Ilawer o honýüt

idd eu cael yn Gerniany a Bohemia yn y bymthcgfed

ganrif, ac yr oedd rhai o honynt yn Holand, a Poluud

hefyd, ac yn Lloegr. Yr oecldynt yn ymgynulì yn y
nôs i gynal eu cyfarfodydd. A dywedir mai un o aü-

nodau sylfaenol en profíes oedd hon, yn Lladin :

' Jura, prejurct) secrctum prodcre moli'

Yn Gymraeg feì hyn, o ran sylwedd :

' Tyngwch
;
a throsodd-clyngwch, na ddatguddiwch y

<rvfrinach.'

XCL—Y Leadlyatd.

Plaid a gyfododd tua diwedd yr ITeg ganrif ocdd y rhsi

yma. Yr oeddynt yn ganlynwyr dynes o'r enw Jean

Leady, o Locgr, yr hon oedd yn profìesu ymweled a, a

chynorthwyo yr holl rai ag oedd yn dwyn yr enw Crist-

ionogion ag oedd mewn angen allanol am fecldyginiaeth,

dysgeidiaeth, &e.
5
ag oedd hefyd yn cyflwyno eu hunain

i ofal Arweinydd tu mewnol. Daeth ei heglwys yn fuan

i anrhydcdd enwog o haelioni, heddwch; cydweithrediad,

a dedwyddwch. Casglodd ei dysgyblion yn nghyd i un

coríf, a rhoddodd iddynt yr enw Cyfeiliach Frawdgarol.

Yr oedd yn enwog yn y pethau a enwyd, ac yn werth

ei hefelychu ; ond dywedir fod ynddi bethau eraill yn

wrthun ac at^as. Unodd ddwy egwyddor yn uu, sef

12
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yr eiddo Bromely a'r eiddo Portage. Y cyntaf o'r ddau,

nid oedd ganddo ddim ond duwioldeb aneglur i'w efel-

ychu ; a'r llall a mwy o fíblinebau na Jacob Behemen

idd eu hefelychu. Yr oedd ei ffolinebau gymaint^

rneddir, fel nas gallent lai na chodi yn ei gwrandawyr

ystyfnigrwydd a ffieiddiad mawr yn eu herbyn; ac y
mae hyn yn warth arosol ar ei henw hyd heddyw. Yr
oedd y blaid hon yn cael ei hadnabod hefyd weithiau

wrth yr enw Philadeìphian Socicfî/.



\TCHWANEGIADAU.

Yn cynwys Byr-sylwadau ar Grefydd yr IlenDder-

wyddon ; Trern ar Sefylìfa y Byd Paganaidd heb

y Beibl ; a Dyledswydd yr Egìwys tuag at y Pag-

aniaid.

I.—Crefydd yr Hen Dderwyddon.

Yn gymaint a bod Uawer yn y byd Cristionogol yn cyfodi

yn raddol yr hen grefydd hon i fyny, ac yn sychedig ymgais

am ei theitlau gwageddus, nid anfuddiol ydyw rhoddi

ychydig o'i hanes yma, fel y gallo y darllenydd farnudrosto

ei hun am ei daioni, neu ei drygioni ; a pha un ai cyfreithlon

ai annghyfreithlon yw ei hadferu ; a pha un a ydyw yn

gweddu i weinidogion y cysegr, ac aelodau eglwys Crist l

gymeryd i fyny ei theitlau a'i haríeriadau. Ac wele ei

hanes yn canlyn

:

Yr oedd y Derwyddon yn cael eu dosbarthu yn dri

dosbarth, sef yn Dderwyddon, Ofyddion, a Beirdd. Y
Derwyddon oeddynt yn briodol yn ddosbarth neilldued-

ig i gyflawni swyddau crefyddol, o'r fath ag oedd eu

crefydd
;
yr Ofyddion oeddynt yn gynwysedig o dri

dosbarth penodol
;
sef Cerddorion, Physigwyr, a Dewin-

wyr
) y Beirdd oeddynt y Prydyddion, yr Achwyr, a'r

Haneswyr. Ond yr oeddynt oll yn gyffredin yn myned
dan yr enw Derwyddon. Ond heblaw liyn, yr oedd

ganddynt Archoffeiriad, neu Arch-Dderwydd, yr hwn a

aiwent Dryw. Y Dryw hwn oedd eu prif farnydd mewn
pethau crefyddol a gwledol. Nid oedd ei swydd yn eti-



152 OREFYDD YR IÎEN DDERWYDDON.

feddawl o dacl i fab, cr ei fud ynddi trwy ei oes, Pan

y byddai hwn yn marw. yr oedd iui arall yn caeî e,

ddewis trwy bleidíais y mwyafrif yn ei le i'w gweinyddu-

Yr oedd awdardod yr Arch-Dderwydd yn dra goruchel,

a i farn yn benderfyniad ar bob peth ; ac y mae hynyn
Iled arwyddo nad oeddynfc hwy yn ddarostyngedig i'r

wjadîywiaeth, ond y wladlywiaeth iddynt hwy. Yfctyrid

eu pnf ddynion yn uchel mewn dysgeidiaeth, y celíau

a'r gwyddonau, o'r fath ag oeddynt y pryd Irwnw ; a

dywedir fod dynion ieuainc o Ffraine, yn amser Julius

Gfesar, yn caei eu hanfon atynt i Frydain i gael eu

dysgu ganddynt.

Y ileoedd a ddewisent i weini eu dysgeidiaeth ya

gyiTredin, oedd Uwyni o dderw wedi cael eu cysegru i'r

perwyl. Yr oedd cylch eu dysgeidiaeth yn bur eang,

neu yr oedd eu dysgyblion yn hwyrdrwm i gymeryd eu

dysgUj neu ynte yr oedd yr athrawon yn hwyrdrwm i

gyíranu eu clysg, fel yr oedd yn cymeryd tuag ugain

mlynedd i fyned trwyddo oll. Yr oeddynt yn cyfranu

cu dysgeidiaeth trwy air a thafod leferydd, arwydclion

ae arwydd-nodau, feì yr oedd yr holl gylch yn tueddu

at feithder.

Yr oedd eu penaethiaid a'u mawrion yn arferyd dnìl

mawreddawg, a gwisgiadau gor-goegaidd, í'el y gallent

gaeî ychwaneg o sylw a pharch öddiwrtb y werinos oedd

mor gcelgrefyddol. Arferent gadwynau aur am eu

gyddíau, a gwisgent wisgoedd priodol i'w gradd pan

fyddent yn gweini. Amwisgai y Dcrwyddon wieg weìi.

iarwyddo eu bod yn bur,meddent : y Beirdd a wisgcnt

y glâs. yr hwn liw oedd yn ol eu barn hwy yn arwyddo
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lìeddwch ; a gwisgai yr ofyddion y lliw gwyrdd, yr hwn
yn ol eu barn liwy a arwyddai ddysgeidiaeth.

Nid oedd y Derwyddon yn hollol anwybodus am y
gwir Dduw ; ond er hyny, nid oeddynt yn eu haddol-

íadau crefyddol yn ei addoli ef megis Duw. Ond feì

Pagâniaid eraill y ddaiar, addolent gau-dduwiau lawer;

a dywedir eu bod yn dysgu y werinos i geisio cymod. y
gau dduwiau hyn trwy aberthu eu blant a dynion

iddynt.

Yn moreuddydd eu dechrcuad, ni addolent ddiro,

rnedd eu hanes, ond dynion y rhai a fuasent enwog yn

en hoes am eu gwrolwaith, neu eu haeìioni, neu ryw

rinwedd tybiedig arall. Ond yn raddol, daethant i

ysíyried llu y nefoedd yn wrthddrychau addoliad, megis

y Iloer, yr baul, a'r ser; a thebygol iddynt gynyddu

íWyfwy eu gau áduwiau addoladwy wedieu gorehíygìad

gan y íUiufeiniaid.

ííü GrADARN oedd un o'u prif dduwiau, yr hwn a

ddarlunid ganddynt yn enwog mewn cyfiawnder, doeth-

íaeb, a heddwch. Bernir yn gÿffredin oddiwrth eu

darluniad o'r duw hwn, mai yr hen batriarch Noah

ydoedd. Yn ddechreuol, ni ystyrid ef yn amgen na

dyn, mae yn debygol ; ond o herwydd eu hanwybod-

aet.îi a'u coel-grefydd, dyrchafwyd ef megis duw, ac i le

j gwir Dduw, yn eu haddoliad,—a hwy a'i hystyrient

fei y duw penaf, ac fel bywyd pob peth. Hu Gadarn

oedd duw penaf Môn, yr hon a elwir gan Taliesyn ya

Ynys moliant Iiu.

Arthür, neu Uthr, oedd yn cael ei ystýried yn

dduw y wybren ganddyat. Taronwy a ystyrient yn
12*
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dduw yr elfenau. Beli a ystyrient yn dduw goleuni a

gwrês, yr hwn a addolid ganddynt dan yr arwÿddlun o

dân. Duw dysgeidiaeth, ac arweinydd teithwyr oedd

&WYDION ab Don. Yr un oedd hwn, íel y tybir, a

Mercurius y Pthufeiniaid, a Sermes y Groegiaid. Duw
rhyfel oedd GtWAEdnertíi. Duw y môr oedd Neieion.

Buw y hroydd obry, ac arglwydd y tylwytliion fcêg oedd

(rWYN AB NüDD.

Yr oedd ganddnt hefyd dduwiesau, megis Cerid-

WEN
;
brenines y wîad ohry; duwies anrhaiíh oedd

Andres; duwies helwriaeth oedd Diana. Ac hehlaw

y rhai hyn
;
yr oedd gan y Cymry îs dduwiau lawer, i'r

rhai y talent addoliad a pharch crefyddol yn helaeth.

Yr oedd ganddynt amrai egwyddorion yn cael eu

credu a'ú dal allan ; ac wele rai o honynt yn canlyn :

1. Credent fod Grwrthawd, yr cgwyddor ddrwg, yn

preswylio yn yn y dyfnder neu yr eigion, a hod y byd

Jiwii a'i gynwj^s yn cael eu bôd yn ei drigía.

2. Credent fod dyn yn gyfansoddedig o saith elfen
;

megis, tân, daiar, dwfr, awyr, niwl, blodau, a gwynt.

3. Credent fod gan ddyn saith synwyr : ewyllys,

teimlad, lîafar, chwythiad, clyw, ac arogl.

4. Bod i bob creadur byw dri chyfiwr o fod : bywyd

anianyddol, yr hwn oedd yn hollol ddrwg ; bywyd dyn-

ol, yn yr hwn a gynwysai dda a drwg yn gyfartal ; a

bywyd dedwydd, yn yr hwn y bydd pawb yn dda a

dedwydd dros byth.

5. Fod pob creadur byw yn cael ei greu yn y cyflwr

isaf, yr hwn sydd ddrwg eithaf y cwr eithaf-

G. Fod y bywyd yna yn derchafu yn raddol trwy
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drawsfudiad o'r cjíiwr isaf i gyfiwr o ddynoliaeth, fel

y deuant yn oruwchwylwyr rhydd.

7. Ei fod yn derchafu o gyflwr o ddynoliaeth i'w

gyfiwr eithaf yn y nef.

8. Bod y duwiau i'w heddychu trwy aberthu.

9. Credent os byddai i ddyn ymostwng yn wirfoddol

i'r gospedigaeth a olygai efe yn deilwng am ei drosedd,

ei fod trwy hyny yn gwneud iawn am ei drosedd, ac yn

puro ei enaid oddi wrth ddrwg.

10. Fod marwolaeth yn fendith i'r drwg fel i'r da
;

fel moddion i brysuro taith y ereadur tuag at dded-

wyddwch perffaith.

11. Y bydd i ddyn wedi y cyrhaedda ddedwyddwch

gael ei adnewyddu yn olynol, o bryd i bryd, yn y modd

mwyaf hyfryd a dedwydd dros byth.

1'2. Bod eu nefoedd yn arosol yn mharthau deheuo^

y ddaiar, &c.

Y cyfryw oedd rai o brif egwyddorion eu credo ; ac

yr oedd eu crefydd a'u haddoliad yn gyífelyb.

Yr oedd yn dyb ganddynt mai annghyfreithlon oedd

cyfyngu y Duwdod o fewn muriau i'waddoli; am hyny

y cyflawnent eu haddoliadau crefyddol mewn llwyni

wedi cael eu cysegru i hyny. Pel y dyogelid yr addol-

ydd i raddau oddi wrtli wynt a gwlaw, ac nid aflonyddid

arno, dewisent y lle mwyaf dirgel, a phlanent goed

derw yn dew o amgylch y lle. Yn y llwyni hyn y
byddai eu temlau; a dywedir fod eu holion idd eu gwel-

ed hyd heddyw yn Nghymru, a Lloegr, mewn amryw-

iol fanau.

Cyrchai y Derwyddon i'w temlau y nos fel yn y dydd.
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i folianu eu duwiau, i weddio arnynt, ae i aberthu idd-

ynt er gostegu eu llid.

Yr oedd defnyddiau eu haberthau yn amryw ; rnegis,

llaeth llefrith, gwlith, mêl, gwenith, niês, &c
;
yn ach-

lysurol yr oeddent yn offrymu y rhai yna. Ond eu

haberthau cyffredin oedd defaid, ychain, ac anifeiliaid

eraill. Ond dywedir 'mai cred gyffredinol ganddynt

oedd, nas gwnai dim iawn digonol am fywyd dyn ond ei

einioes ; aberthent lawer o'r hil ddynol i'w duwiau gau.

O'r fath yma o ebyrth, barnent yn fwyaf cymeradwy y
carcharorion a gymerasent mewn rhyfel, a drwg-weith-

redwyr a farnesid yn euog gan eu cyfreithiau ) ac os na

allent gael y rhai yaa, dywedir na phetrusent ladd y
diniwaid yn aberth. Ac nicl peth annhebyg yw fod

Ilawer yn ymgynwyno eu hunain yn wirfoddol yn

ebyrth, i wneud iciwn am eu pechodau, y purent eu

heneidiau
;
ac y cyrhaeddent ddedwyddwch yn gyflym-

ach.

Dywedir y byddent ar achlysuron yn gwneuthur

delw fawr blethiedig o wiail, a hono yn gau o'i mewn,

ac y byddent yn llenwi y ceudod hwnw a dynion byw,

ac yna yn eu gosod ar dân, nes ei liosgi hi a'i chynwys

yn ulw.

Dywedir y byddai ganddynt lawer o wyliau neillduol,

o osodiad penodol. Yr oedd ganddynt bedair uchel-

wyl flynyddol, y rhai a gadwent gyda math o ddifrifwch

Paganaidd mawr.

Ar y lOfed dydd o fìs Mawrth, sef y dydd cyntaf

o'u blwyddyu hwy, y byddent yn ymgyfarfod i dori

y pren awyr, neu uchel-wydd y dderwen. Pan y caent
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wybod ar ba clderwen yr oedd, dringai un o'r Derwydd-

on i ben y goeden, a chyllell aur yn ei law, a hono yn

gysegredig at y gorchwyl, i dori y brigyn i lawr, a der-

byniai ef gyda pharch coel-grefyddol tra rhyfeddol i'w

wisg wen ; ac ar y pryd byddai bloeddio croch gan y
gwyddfodolion. Cyfrifent y brigyn hwn fel y rhodd

fwyaf o eiddo y nefoedd iddynt; ac yr oedd yn caei ei

barchu i'r graddau mwyaf ganddynt ar gyfer yr helaeth

rinweddau tybiedig oedd ynddo. Àc ar ddiwedd y
ddefod hon aberthent i'w duwiau. Ac yna gwledd-

ent dros weddilì y dydd.

Yr ail wyl flynyddol a ddechreuai y dydd cyntaf o

fis Mai, a phar'áài weithiau dros amryw ddyddiau. Yr

oedd hon yn cael ei chynal mewu rhan, er anrhydedd i

Belli, sef, yr Haul, yr hwn ar yr amser hyny o'r

flwyddyn, a wresogai y ddaiar; ac mewn rhan arall yn

goffadwriaeth am y dylif, a gwaredlgaeth Noah o'r

dyfroedd mawrion.

Yr oedd y drydydd yn cael ei chynal tua chanol yr

haf, i erfyn bendith ar waith y llafurwr, ac ar ffrwythau

y meusydd, cyn eu tori i lawr a'u casglu i'r ysguboriau.

Cynëid tânau lawer ar yr wyl hon trwy yr holl wlad, ac

aberthid llawer o aberthau i'w gwahanol gau-dduwiau.

Y bedwaredd a gynelid ar y dydd diweddaf o fis

Hydref. Ar yr wyl hon yr oedd pob teuln trwy'r holl

wlad yn rhwym o ddiffodd eu tânau yn hollol, dan boen

ysgymundod. Ac ar y dydd canlynyol, sef, y cyntaf o

Dachwedd, yr oedd yn rhaid i bob teulu fyned i'r deml

at y Derwydd, i gael tân newydd yn ei le ; ac yr oedd

yn rhaid i bob un ei gael o law y Derwydd ei hun ; ac
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mae yn debyg ei fod yn talu rliyw gymaint am dano.

Tybient fod y tâu cysegredig hwn yn foddion i foddloni

y duwiau, ac yn dyogelu eu haneddau rhag llosgi yn

ystod y flwyddyn ganlynol. Ac ar yr wyl hon y telid

diolch, o'r fath ag ydoedd, am ffrwyth y ddaiar.

Yr oedd llawer o bethau anweddaidd yn cael eu cyf-

lawni ar yr uchel-wylau hyn. Yr oedd eu tyngu a'u

rhegi, eu celwyddau, eu godinebu, eu llosgach, a'u haf-

lendid yn warth i'r wlad. Dywedir mai peth cyffredin

yr amserau hyny oedd fod deg neu ddeuddeg o wyr a

gwragedd yn byw yn yr un bwthyn, a'r gwragedd oll

yn gýffredin rhyngddynt.

Yr oedd sefyllfa y gwragedd, a'r plant, a'r gweision

y pryd hwnw yn Mhrydain, yu druenus isel a gresynoì^

fel yn yr holl wledydd Paganaidd eraill. Yr oedd

awdurdod gan y gwyr ar fywyd y gwragedd a'r plant.

Y neb a fynent a ladden.t, a'r neb a fynent a gadwent

yn fyw. Llosgid y gweision ffyddlonaf weithiau yn

fyw pan y byddai eu meistri feirw, fel y gallent fyned

gyda hwy i weini iddynt yn y byd arall, yn ol eu medd-

wl hwy. Wele yn fyr 3
Tchydig o hanes crefydd yr hen

Dderwyddon ; a dyna hefyd agwedd druenus cenedl y
Cymry yn yr oesoecld gynt. Ond o herwydd tiriondeb

trugaredd ein Duw, aeth amseroedd yr anwybodaeth

yna heibio cyn ein geni ni ; a chyfododd llewyrch haul-

wen oleu efengyl y Tangnefedd ar ein gwlad enedigol
;

a gwnaeth ei goleuni llachar hi, a'r Ysgrythyrau Sanct-

aidd yru y tywyllwch anwybodus hwn allan o'r wlad, a

gosodasant y gwir oleuni i oleuo ynddi yn ei le. Ond

gofidus ydyw gweled gweinidogion Duw, ac aelodau
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eglwys Iesu Grist yn yrngymeryd mor foddlonol a'r hen

ddefodau hynyna yn y blynyddoedd a'r dyddiau di-

weddaf hyn, pan y mae goleuni gwybodaeth naturiol,

iuoesol, ac ysprydol, yn nghyd a goleuni u Haul y Cyf-

iawnder," wedi cyfodi mor uchel ar ein gwlad. Digon

tebyg eu bod wrth hyn yn digio Duw, yn dianrhydeddu

Crist a'i efengyl, yn dirmygu yr Yspryd Gìân yn ei

oleuni, ei ddoniau, a*i rasau ; ac yn arwain eu heneid-

iau eu hunain i dir tywyllwch a chysgod angau. Ddar-

llen^^dd, meddwl am, ac ystyria hyn
;

a chilia oddj

wrthjnt.

Gwel golwg ar holl grefyddau y byd gan H. D-

Jones, Dyffryn Conwy ; hefyd, yr Encyc. of Religom

Rnowìcdge, dan y gair Dnrid?,

II.—Trem ar sefyllfa y byd iieb y Beibl.

44 Canys wele tywyllwch a orchuddia y ddaiar ar fagddu

y bobl."

—

u Canys llawn yw tywyll-leoedd y ddaiar

o drigfanau trawsder."

Mae y Beibl yn son am dri math o dywyllwch ; sef,

naturiol, gwyrthiol, a moesol.

Tywyllwch naturiol. Mae hwn yn cynwys ynddo

bob math o dywyllwch sydd yn perthyn i natur, neu ein

byd ni. Yr achos o hono yw ymddifadrwydd o oleuni

naturiol; diffyg goleuni yr haul sydd yn peri nos

naturiol.

Tyicyllwch gwyrthiol. Mae y rhywogaeth hwn yn

goìygu tywyllwch yn groes i drefn natur, ac yn cael ei
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ddwyö i fodolaeth gan Awdwr natur, naill ai yn ddi-

gyfrwng neu trwy gyfryngau. Nid oes genym hanes

am ond dau dywyìlwch o'r fath yma wedi bod erioed.

Y cyntaf yn cynwys un o bìäauau yr Aipht; a'r lla.ll

yn amser y croeshoeliad. Dygwyd y cyntaf i fodolaeth

trwy estyniad llaw Moses tua'r nefoedd, yn ol gorchym-

yn Duw
;
(Ex. x. 21). Ac yr oedd yn dywyìlwch teiml-

adwy; h. y., yr oedd y niwl a'r tarth tew oedd yn cyf-

ansoddi y tywyllwch hwnw yn beth teimladwy, oblegid

fel mai diffyg goleuni yw tywyllwch ynddo ei hun, nis

gellir ei deimlo a dwylaw, nac ag unrhyw ran o'r coríf.

A dywedir fod y tarth a r niwl tew oedd yn cyfansoddi

y tywyliwch hwnw mor dreiddiol, tew, a thrymaidd,

nes oedd yn diffodd lampau a chanwyllau yr Aiphtiaid

oll. Yr oedd hyn yn ei wrneud yn fwy hynod ac ofn-

adwy fyth. Yr oedd hwn ryw beth yn debyg i niwl y
tywyllwch tragywydd y sonia Judas yr Apostol am
dano, (adn. 13). Ac yr oedd yn gymwys arwydd-lun

o dywyllwch moesol ac ysprydol yr Aiphtiaid j ac yn

bortread feallai o
?

r tywyllwch oedd yn eu haros mewn

byd arali, yr hwn hefyd y bydd yn rhaid i'r' annuwiol

fyw ynddo byth.

Cymerodd y tywyllwch gwrthiol arall le pau yr hoel-

iwyd G waredwr pechadur ar bren y groes. Yr oedd

hwn nid yn unig o amgylch Jerusalem, ond hefyd dros

holl wlad Canaan. a'r gwedydd eraill ; neu os nad oedd

ond dros wlad Judea yn unig, yr oedd yn fwy rhyfedd,

gan fod y wlad hono yn dywyllwch, a gwledydd eraill

yn mwynâu goleuni ar yr un adeg. Nis gallasai hwu

fod vn cacl ei achosi ^an ddiffvg naturiol ar yr haul,
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canys yr oedd yn lìawn iloer pan y cymerodd le. Yn
auiser y llawn-ÌIoer y mae yn wrthwyneb i'r haul, ao

fclly nis gallasai guddio yr haul oddi wrth y ddaiar.

Hefyd, parâodd y tywyllwch hwnw dair awr yn olynol

;

ond nid oes uu diffyg naturiol yn parâu yn ddiffyg cyf-

lawn ar yr haul eyhyd a hyny ; o ieiaf i beri tywyllwch

hollawl fel hwnw. Ac y mae yn ymddangos fod y ty-

jafryllwch liwnw yu cyraedd yn mhell, canys yr ydymyn

cael ddarfod i un ysgrifenydd Paganaidd o'r enw

Phlegon, seryddwr Pihufeinaidd, ddywedyd am dano

yn y 14eg flwyddyn o deyrnasiad Tiberias, yn yr hou

flwyddjm y bernir i Grrist farw, fel hya :
£ Cymerodd y

diffyg mwyaf le ar yr haul y pryd hwnw ag y gwybu-

wyd am dano crioed, canys trodd y dydd yn nos, fel yr

oedd y ser yn ymddangos/ Ac un philosophydd Pagan-

aiddaralladdywedodd ar yr un dydd. meddai haneswjT,
c Fod yn rhaid fod un o ddau beth yn cymeryd lle y
dydd hwnw ) bol natur yn yrnollwng, neu fod awdwr

natur yn dyoddcf/ Cywir iawn. onide ? Mae hyn yn

dangos fod y tywyllwch hwnw yn un gwyrîhioI
;
yn

nghyflawn ystyr y gair.

Tywyìiicch mocsol. Mae hwn yn cynwys pob matli

o dywyìlwch ysprydol, ac y mae yn ganlyniadau pech-

cd ; ac y mae yn teyrnasu yn, ac ar yr enaid ; ac yn

meddianu a gorchuddio ei holl alluoedd. A dyma'r

tywyllwch sydd yn cael ei osod allan yn ein harwydd-

eiriau dechrcuol o'r traethawd hwn. Blae ci raddau

yn fawr, am hyny y gelwir ef yn íagcldu (mag-du),

sef, ffynon duedd. Pyna wreiddyn pob math o dywyìl-

wch moesol, ysprydol, a thragywyddol. Cafodd ei gyf-

13
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ansoddi yn y dyn ar y cyntaf trwy anystyriaeth, ac an-

nghrediniaeth ; ond yn benaf yn Adda fcrwy anystyr-

iaeth. Ond y mae yn awr, fel y mae yn teyrnasu yn

yr hil ddynol yn gyffredinol yn cynwys anwybodaeth,

anystyriaeth, ac annghrediniaeth ; ac nid yw pob

tywyllwch arall sydd yn amlygedig yn meddwl, geiriau,

ysgogiadau, a gweithredoedd dynion, yn ddim ond

ffrwyth sydd yn tyfu yn naturiol oddi ar y gwreiddyn

drwg hwn o dywyllwch moesol sydd yn enaid y dyn. A
dyrna'r tywyllwch dudew sydd yn gorchuddio y rhanau

hyny o'r ddaiar sydd heb Air Duw, ac efengyl ein Har-

glwydd Iesu Grist. Mae yn wir fod y tywyllwch hwn

yn fawr mewn rhanau helaeth o wledydd cred ; ond y
inae yn annhraethol fwy yn y gwledydd Paganaidd.

Mae yn gynwysedig yno o ddiffyg goleuni naturiol am

Dduw, yn gystal a diffyg goleuni moesol a datgudd-

iadol.

Ond yn awr wedi i ni grwydro am ychydig oddi am-

gylch, ni a ddeuwn yn fwy neillduol at y pwnc ydym

yn fwriadu sefyll arno oddi yma i ddiwedd y sylwadau

hyn.

Tarddiad yr enw ' Pagan-iaid! Wrth yr enw

Pagan, Paganiaid, neu y byd Paganaidd, deallwn y
rhanau hyny o'n byd ni, neu o ddynolion y byd hwn

gydd yn ymddifad o Air Duw ac efengyl Crist, na chyf-

leusdra i wybod dim am danynt; ac o herwydd hyny

yn addoli eilunod a gau dduwiau ; ac o ganlyniad yn

cael eu difetha o eisiau gwybodaeth.

Dywedir fod yr enw Pagan yn tarddu o'r gair Lladin

Par/anus
}
yr hwn yw ' pentrefwr/ neu yn hytrach
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gwlad-ddyn (countrymarì) ) a Phaganiaid a arwyddant

bentrefiaid neu wlad-ddynwyr. Ond dywed eraili mai

gair Persiaeg noeth yw ' Pagan/ ac yn arwyddo ' un yn

addoli duw gau neu dduw twyllodrus y' ' un heb fod

yn Gristion, na Mahomed, nac Iuddèw/ Mae yn ym-

ddangos mai i'r dinasoedd yn y gwledydd pellenig o

Jerusalem y dygwyd yr efengyl gyntaf. Ac mae yn

debygol mai y mawrion o'r dinasoedd hyny a ymwelas-

ant a Jerusalem ar yr amser byth-goffadwy hwnw pan y
bedyddiwyd yr Apostolion a'r bedydd tân, ac y cyr-

aeddodd ei effeithiau lawer eraill. Ac os fel yna yr

oedd, rhai o'r mawrion hyny oedd rhai beth bynag o'r

dynion a argyhoednwyd y pryd hwnw, ac a ddygasant

yr efengyl gyntaf gyda hwy iV dinasoedd ; ac fel hyn

yr efengylwyd yn y dinasoedd yn gyntaf. pryd yr

oedd pobl bellenig y wlad yn y pentrefydd yn ymlynu

yn, ac wrth eu heilunod, a^u heilunaddoliaeth, a'u

hofergoelion eraill ; ac fel hyn y galwyd y rhai nad oedd

yr efengyl neu y gyfnndraeth Gristionogol ganddynt

yn 'Bentrefiaid/ neu yn ' Baganiaid/ er eu gwahan-

iaethu oddi wrth y bobl oedd yn byw yn y dinasoedd,

ac yn cofleidio Cristionogaeth i raddau. Ond erbyn

hyn mae yr enw Pagan^aid neu Bagan, 3 n cael ei ddefn-

yddio yn ei ystyr helaeth i osod allan bawb yn ddiwa*

haniaeth nad ydynt yn gwybod digon am Dduw, am
Iesu Grist, am yr Yspryd Gìân, a threfn yr iechydwr-

iaeth i fod yn gadwedig, pe credent yr oll a wyddont,

gan nad yn mha wlad bynag y byddont, yn gystal a'r

rhai hyny nad yw y Gair a'r efengyl ganddynt gwbl,

ac nad oes ganddynt un cyfrwng idd eu gwybod. Ac
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y mae hyn yn dangos fod mwy o Baganiaid yn y byd

nac y mae ond ychydig yn feddwl. Mae bod yn Bagan

yn gyflwr gwir druenus i fod ynddo. Geilir gweled

hyn oddi wrth ddywediadau Paul yn ei lythyr at y

FJiufeiniaid. (Gwel pen. i. adn. 21-32). Ac yn ei

lythyr at yr Ephesiaid (pen ii. adn. 12,) efe a ddywed

ei fod mor druenus a'i fod " Heb Grist, yn ddieithr

oddi wrth wiadwriaeth Israel, yn estron oddi wrth am-

odau'r addewid, heb obaith ganddo, ac heb Dduw yn y
byd." Ac nid oes modd i neb fod yn fwy truenns na

hyn, yn naturiol na moesol, oddi eithr ei fod wedi my-

ned i uffern yn barod. Nid oes ganddo un math o ol-

euni gwybodaeth am Dduw fel Iachawdwr, am Grist fel

Gwaredwr, am yr Yspryd Glân na'i waith achubol.

Nid oes gan y Pagan un math o oleuni priodol am drefn

y Drindod i gadw dyn colledig.

Nifer y Paganiaid priodol. Wrth y Paganiaid

priodol yr ydym yn golygu y bobl druain dlodion hyny

sydd.heb y Beibl a'r efengyì ganddynt. Mae nifer y

rhai hyn yn ol y cyfrif argraffedig yn y flwyddyn 1860,

yn 788 o filiwnau. Yr oedd yn 112 miliwn yn fwy

na'r cyfrif argraffedig yn 1850. Nid oedd pobìogaeth

yr holl fyd yn y flwyddyn 1860 ond 11 o fìliwnau, 550

o filoedd. Ond dywed rhai dynion cyfarwydd yn rhifedi

gwahanol genedìaethauy ddaiar fod yPaganiaid priodol

yn cynwys tair rhan o bedair o bobìogaeth y byd :

!

Mae y ddaiar yn ol y cyfrif cyffredin yn 25 mil o fiil-

diroèdd o amgylch ; a phe rhoddid Paganiaid y byd i

orymdeithio tua'r Dwyrain, a gosod pedwar ochr yn

Göhr, a rhoddi i bod uu y mesuriad o droedfedd o dir
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yn y lled, a dwy yn yr hd, (dwy droedfedd o dir ibcb

un i sefyll arno. yn oî y dull niilwraidd i deithio.) felly

byddai pedwar dyn i bob dwy droedfedd ; ac yn ol

hynyna, cyraeddai yr orymdaith fawr o Baganiaid o

amgylch y ddaiaî ddwy waith a haner, ac ychydig

drosodd ! ! Dichon yr yinddengys hynyna yn an~

nghredadwy i'r anwybodus ; ond yn ol cyfrifiad y cyf-

rifwyr cyfarwydd y mae yn gywîr. Drachefn : Pe

byddai dyn yn eistedd i lawr am ddeg awr bob ddd,
ac yn cyfrif triugain (60) bob mynyd, (sef un bob eil-

iad,) byddai yn ol hyna (meddir) drós bum deg ä

chwech (50) o flynyddôedd yn cyfrif y Paganiaid. Yn
awr wele y dyrfa fawr hon o'r hil ddynol yn Baganiaid

hollol, a braidd yn rhy luosog i'r meddwl dynol idd eu

hamsrrffred yn eu rhif, ac i sjyd mewn sefyllfa foesol o'r

fath druenusaf ar wyned y ddaiar, ac wedi cael eu

hamddifadu o bob math o argauadau idd eu rhwystro i

gyâawni pob aüendid yn un chwant.

Ond heb law y Pagániaid yna, y mae miloedd o Ind-

iaid Paganaidd yn byw yn Ngorllewin Gogledd-barth

Âmerica, yrhai sydd megis y Ninefëaid gynt, mor an-

wybodus mewn ystyr foesol fel nas gwyddant ragor

rhwng y llaw ddeheu na'u llaw aswy ; canys nid ý
Gair Duw ac efengyl y tangnefedd ganddynt idd eu

dysgu yn y pethau h}Tn
?
ac felly y maent yn gwbl am-

ddifad o obaith bywyd tragywyddol, ac heb Dduw yn y
byd a al! eu cadw. na thosturio wrthynt mewn un

modd. Mae y rhai hyn oll yn fodau rhesymol, ac n
ganlynol y maent yn gyfrifol i Dduw mewn barn, ac i

oesi tragywyddoldeb mewn bythol drueni, Ond er

13*
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iyny y maent yn ngafaelion tywyllweh moesol o'r fatli

ì^aethaf. Dylent fod yn wrthddrychau cydynideimlad,

tosturi, ac ymdrecliiadau egniol pob dyn-garwr i geisio

tu cael o afeilion y dygn drueni y maent v*
redi myned

iddo trwy bechod, i afaelion goleuni efengyl gras Duw,

a gwybodaeth iechydwriaeth trwy Iesu Grist,

Y sefyllfa druenus y mae y Paganiaid ynddi.

ilhoddi desgrifiad manwl o'r sefyllfa druenus y mae y
Paganiaid sydd yn nhywyll leoedd y ddaiar wedi myned

Mdi sydd yn anmhosibl i ni yn bresenol, canys nis bu-

sm yn eu plith erioed ; ond yn ol yr hanesion sydd

genym, rhoddwn ychydig ddesgrifiad o'u dygn drueni.

Ac i'r dyben hwnw sylwer ar yr hyn a ganlyn :

1. Mae eu tywyllwch moesol a'u hanwybodaeth ofer-

goelus yn cael eu amlyguyn eu dychymygion am Dduw
Mae meddyliau a dychymygion y dosbarth uwchaf eu

gwybodaeth o'r Paganiaid yn hynod isel, gwael, a chyf-

eiliornus am Dduw. Mae yn wir eu bod (fel yr ydym

:jn cael mewn hanesion) yn coleddu rhyw ddychymyg

âÄü unoliaeth yr Anfeidrol TTchaf Fôd, yr hwn yn ol

m meddwl liwy yw yr haul. Ond er eu bod yn medd-

^l mae yr haul ydyw, eto ystyriant ef yn 'rhy ^uchel

seu yn rhy bell yn y dirfawr eangder, i sylwi mewn un

inodd ar amgylchiadau neb o drigolion y llawr ; ac o

S.eswydd hyny dychymygant luaws o dduwiau, y rhai

meddynt hwy, sydd yn gyfryngau rhwng y Bod Dwy-

íawl fry a thrigolion dynol y ddaiar, feì y gallynt hwy i

jmwneud ag ef i ryw fesur bychan trwy y rhai hyny,

ac yntau i ymwneud a hwy trwy yr un rhywiau heb eu

ÌJadd. Y mae y fath ddychymygion a hyn o'ù heiddo
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am dano yn annheilwng o hono, ae yn dangos eu han-

wybodaeth, eu tywyllweh, a'u cyfeiliorni hwythau yn

fawr. Ond y niae meddyliau y dosbarth o wybodaeth

gyffredin yn îs ac yn waelach o lawer am Dduw. Y
mae y dosbarth hwn o honynt wedi myned mor belled

mewn dychymygion, ac mor ddwfn mewn cyfeiliorni,

nes y maent wedi credu fod pob peth a allont feddwl

am dano, a allont weled, neu a allont glywed am dano

yn Dduw.

2, Mae eu tywyllwch a'u trueni moesol yn cael ei

amlygu yn y gwrthddrychau (a'u rhif ) a addolant.

Mae y gwrthddrychau a addolir ganddynt yn dra llu-

osog, ac yn amrywio yn fawr yn eulliw, eu llnn, eu defn-

ydd, a'u maintioli. Nid yw pob llwyth o'r Paganiaid

yn addoli yr un duwiau, ond er hyny y maent oll o'r

mwyaf o honynt hyd y lleiaf yn addoli rhyw dduwiau,

ac y mae gan bob llwyth a gwlad ryw dduwiau penod-

edig yn perthyn iddynt eu hunain ; ac y mae y rhai

hyny yn cael eu gwahaniaethu oddi wrth dduwiau

llwythau a gwledydd eraill yn eu henwau, eu ffurf, eu

priodoleddau, a'u gweithredau. Prif Dduw rhai

llwythau a gwledydd ydyw yr haul, eraiìl y lloer
;
eraill

Mars, eraill Mercher
;
eraill Jupiter, eraill Gwener, &c.

Ac yn ol enwau eu duwiau hwy y mae dyddiau ein

hwythnos ni yn cael eu henwi, am fod y dydd sydd yn

dwyn enw y duw wedi cael ei gysegru i'w addoli, megis

ein dydd Sabbath ni i addoli yr haul ; ac am hyny yn

cael ei alw yn ddydd Sul
;
oddi wrth ygair Lladin Salà,

am haul; ac fel hyn y mae dydd Sul yr un peth a dydd

yr haul; oblegid hyn ein dymuniad ni yw na byddo i'r
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Sabhath gael ei alw yn ddydd Sul gan neb Cristionogion

mwyach, ond galwer ef n ddydd yr Arglwydd neu yn

Sabbath; ond dydd yr Arglwydd ywyr enw mwyaf
priodol iddo dan yr efengyl. Ein dydd Llun ni a gy-

segrwyd i addoli y lleuad. Mae Llun yn tarddu oddi

wrth y gair Lladin Luna^ ac yn arwyddo Ueuad neu y
lloer ; ac felìy mae y dydd yn myned yn ol enw y duw
ocdd yn cael ei addoli arno, yn Liina Dícs, gan y
Lladinwyr. Peidier a galw y dydd Iiwn eto ar yr enw
liwn, ond galwer ef yn ail ddydd. Yr un modd am y
dyddiau eraill, y maent wedi derbyn eu îienwau oddi

wrtli y duwiau y cysegrwyd liwynt idd eu haddoli ar-

nynt.

Prif ddiiwiau rhai eraill ydyw rhyw wroniaid gwir-

ioneddol neu ddychymygoh a fu yn eu plith ryw amser

a aethai heibio, yn ol eu barri hwy. Golygant y rhai

hyn wedi bod yn enwog mewn rhyw wasanaeth iddynt,

neu yn hynafìaid yn eu plith ; ae y maent yn eynwys

breninoedd, ymerawdwyr, sylfaenwyr dinasoedd, a

phersonau neillduol eraill, y rhai trwy gyflawni rhyw

wasanaeth nodedig, neu trwy ryw orchestwaitli arben-

igoI
;
neu trwy gyfranu rhyw ddaioni hynod i ddynion,

a beraroglasant eu henwau idd eu hiliogaeth, y rhai èr

dangos eu parch a'u cliolchgarwch idclyut, ar ol eu

hymadawiad o'r byd, a'ü codasant i restr cu duwiau

addoledig. önd heblaw y lluaws o brif dduwiau sydd

ganddynt, y mae gan bob llwyth a gwlad lu afrifed o

fân dduwiau, y rhai a addolant yn wresog a íFyddlawn;

ac y mae y rhai hyny yn amrywio yn fawr, ac o wahan-

ol faintioli a defnyddiau ; megis pren, maen, haiarn.
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pres, efydd, alcam, aur, arian, a meteloedd eraill. Y
rnae ganddynt hefyd yn ddawiau idd eu haddoli lun

pob rhyw ymlusgiaid, ehediaid, bwystfilod, dreigiau

seirph, ysgorpionau,-anifeiliaid pedwar-carnol, pysgod,

&c, o gymysg rywogaethau luaws mawr. Y maent

wedi myned mor beìl mewn eithafiou eilunaddoliaeth,

fel yr addolant fryniau, mynyddoedd, afonydd, Uynoedd,

pereriníon dychymygol, angelion a chythreuliaid, gwynt-

oedd, tân, mellt, taranau, gwlaw, cenllysg, a chlefydau

y corff o bob rhyw nodweddion ac i rinweddau gwir-

ioneddol a dyehymygol, a drygau aflan a ffiaidd, y tal-

ont barch ac addoliad dwyfol a chrefyddoî. Y mae eu

heilunod wedi myned mor aml, fel y mae ganddynt fwy

o nifer o honynt dair gwaith nag ydyw rhifedi holl

breswylwyr dynol y byd. Ac fel hyn y mae mwy na

788 miliwn o'r hil ddynol wedi cael eu cloi i fyny gan

dywyllwch anwybodaeth naturiol a moesol, yn ngafael-

ion coel-grefydd o'r fath waethaf. Er fod gan lawer o

honynt ryw ddrychfeddwl am ryw un yn oruwch

Dduw, a hwnw yn grëwr a llywodraethwr pob peth

;

ond er hyny y mae eu tywyllwch mor fawr, fel y medd-

yliant fod pob peth yn dduwiau dano, ac yn gyfryngau

idd ei addoli ef trwyddynt. Ac y mae y duwiau cyf-

ryngol hyn yn uwchafu ar eu gilydd, a'u haddoliad i

fyned trwyddynt oll at y Duw mawr a'r goruchaf o

honynt oll. Ac fel hyn bydd eu haddoliad yn hir (a

byth) cyn cyraedd ei orsedd.

3. Mae eu trueni a'u tywyllwch yn cael eu amlygu

yn y dull y cyflwynant eu haddoliadau idd eu duwiau.

Mae eu haddoliadau yn cynwys cyflawniad o amrywiol



170 TREM AR SEFYLLFA

ddefodau, aberthau gwaedlyd, pererindodau, gweddiau,

a seremoniau eraill luoedd. Ac y mae eu haberthau

a'u hoffrymau yn amrywio yn ol natur y duwiau a add-

olant. Cynwysa eu haberthau luaws o anifeiliaid o bob

math ac oed, yn nghyd ag ymlusgiaid, pysgod, a mil-

oedd o fywydau dynol, yn feibion ac yn ferched.

Dwylaw rhieni tosturiol a liwir megis yn gochion gan

waed eu hanwyliaid bychain, wrth eu haberthu idd eu

duwiau \ a lluoedd o famau tyner galon a welir yn

flynyddol yn taflu ugeiniau o'u babanod o'u mynwesau

eu hunain i afon y Ganges, ac afonydd eraill. Y
Ganges sydà yn ffurfìo y Calcuta Bay, ac y mae yn

eael ei haddoli a'i harswydo fel duw gan yr Hindooaid,

yn enwedig pan y bydd yn gorlifo dros ei cheulanydd,

ac yn dinystrio y wlad ; ac nid peth a fu yn yr hen

oesoedd cyn cred ydyw hyn, ond cyflawnir ef yn y
blynyddoedd diweddaraf. Ac nid peth a fu yn yr hen

oesoedd ychwaith yw aberthu bywydau dynol yn yr

addoliad crefyddol, ond y mae wédi bod yn yn ein hoes

ni. Ac y mae bywydau dynol yn cael eu haberthu ar

amgyîchiadau eraiil yn Hindoostan yn Asia, ac niewn

gwahanol dalaethau yn Affrica y mae lluaws o fodau

dynol wedi cael eu haberthu yn flynyddol yn yr oesoedd

diweddaraf. Hefyd, aberthwyd dynion i addoli ac an-

rhydeddu mawrion ymadawedig a'r fuchedd hon law^r

gwaith cyn yma.

Darllenais a ganlyn ar y pen hwn yn mis Medi,

1860: /Bwriadaiy Mawreddog Baddahung, Brenin

Dahomey, aberthu dwy fii o fywydau er anrhydedd i'r

diweddar frenin Geso. Ac ar yr amgylchiad bwriadai
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gyflawni auirai seremoniau eraill, a pharotôai yn brysur

tuag at gael ei amcan i gyflawniad. Y mae wedi dal

llawer o feibion yn barod, ac wedi tori pwll i dderbyn

y gwaed, yr hwn sydd yn ddigon i nofio yr ysgraff

(canoe) mwyaf a fedd y brenin ; ac y mae yn debyg o

ddifetha meibion un llwyth o Baganiaid sydd dan ei

lywodraeth, i gyd, os goddefa teyrnasoedd cred iddo i

gyflawni y weithred ysgeler hon/ (Gwel The Phila-

delphia Presbyterian am Medi 8, 1860, wedi ei gy-

meryd o'r West Affrican Ilareld am Gor. 13, yr un

flwyddyn.) Hefyd, cyflawnant y creulonderau mwyaf

ysgeler, a'r pechodau mwyaf atgas a fìfìaidd, yn addol-

iadau rhai o'u duwiau. Meddwant, godinebant, a

phufeiniant yn gwbl ddigywilydd ; archollant, clwyf-

ant, a thorant eu hunain, a'u gilydd a chyllyll, &c, a

hyny yn flynyddol, yn rhai o'u haddoliadau. A medd-

yliant, a chredant hwy fod yr holl bethau hyn yn add-

yliad dwyfol i'r Goruchaf Fôd
?
trwy ei îs gyfryngau.

O dywyllwch dudew.a thrueni anaelau, mae dyn wedi

myned i'w afaelion. Pwy yn ei iawn bwyll na thostur-

ai wrthynt, gan ymdrechu eu cael o hono.

Mae y sefyllfa hon o dywyllwch Paganaidd wedi

cael ei desgrifiò yn egìur gan y Proffwyd Esaiah (pen

xliv. adn. 9-21). Gwnant gymynu pren, a gwnant ran

o hono yn dduw, ac a ran o hono y cyneuant dân, ac

yna rhostiant rost. arno, gan ddywedyd, ' Ha, ha, gwel-

ais dân/ Ac eto nid oes ganddynt ddeall i ddywedyd,
( Rhan o hono a wnaethum yn dduw, ac a rhan o hono

y
1 gwneuthum dân i rostio ymborth, ac ymdwymno

wrtho. Y mae hyn braidd yn annghredadwy i ni yn
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ngwlad efengyl, oncl er hyny gwirionedd ydyw.

4. Mae eu tywylìwch a'u trueni jn cael ei auilygu

yn y rnodd yr yrnddygant atynt eu liunain a'u gilydd.

Y maent yn aninharchu eu hunain a'u gilydd yn y
modd mwyaf ofnadwy ac ysgeler. Lladdant eu gilydd

yu y modd mwyaf barbaraidd ag y gall calon lygredig

dyn ddyfeisio ) ac ymbortha rhai ìlwythau o honynt ar

gnawd dynol gydar hyfrydwch mwyaf. Mae y Xew
Zealandiaid

; y Patagoniaid, a rhai llwythau eraill yn

euog o hyn. Heblaw hyn, pan y mae un llwyth yn

gorchfygu y Ilall mewu rhyfel, y maent yn ymddwyn
yn dra chreulawn a barharaidd at y gorchfygedig.

Weithiau tynant neu seriant eu tafodau a haiarn poeth,

torant eu bysedcl, neu torant eu dwyìaw. neu eu breich-

iau, neu eu traed, neu eu chmiau, ac weithiau blingant

hwyntyn fyw, a therfyna yr ymdrechion barbaraidd

hyn rnewn íladd llawer o'r gorchfygedigion. ac ymborthi

gyda hyfrydwch ar gnawd eu cyríf meirwon. Mae hyn

yn dangos eu bod wedi myned yn mhell islawymddwyn

yn'ddynol at eu gilydd. Mae Uawer o'u cyfreithiau a'r

cospedigaethau mwyaí ysgeler, annynol, a barbaraidd

yn nglyn a'r troseddiad o honynt/niegis toriy pen oddi

wrth y eorff, nyddu y pen yn y gwduf oddi wrth y
corff, tynu'r aelodau o'r coríf, trywanu a dyferau, &c.,

y rhai sydd jn dangos fod eu tywyllwch o anwybodaeth

yn íawr a gresynus. Ac yn y golygiad hwn arnynt,

gellir dywedyd yn briodol fod " tywyll leoedd y ddaiar

vn llawn o drirfanau trawsder."

Y mae eu hoíer-goeìion yn gosod allan fod eu tywyil-

wca naturiol a moesol yn fawr dros ben. Maeut yn
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credu pob uiath o ofer-goelion, a gwrachiaidd chwediau

am ymddangosiad ysprydion ac angelion, lieferydd

duwiau, ac ymddangosiad seintiau, a phob math o eli-

yllon bwganaidd ; credant mewn dewiniaeth, plaoed-

yddiaeth, a darllen tesni. Mewn gair, fel y dywedwyd
f

y maent yn credu, coleddu, ac ymhyfrydu mewn pob

math o ofer-goeleddau ac arferion ffol, gan ddywedyd

y celwyddau inwyaf dybryd, athwyllo y naill y HaìL

Yn ein byd Cristionogaidd ni y mae afon llygredig-

aeth calon dyn yn cael ei hargau o fewn ei cheulan-

ydd i raddau pell iawn trwy, a chan amryw argauadau.

megis y Gymdeithas Feiblaidd, y Gymdeithas Draeth-

odaidd, yr Ysgolion Sabbathol, ac yn arbenigol gan yr

efengyl a'i chenadau. Ac fel hyn y mae afon llygred-.

igaeth y fbes yn cael ei diyspyddu a'i sychu i fyny jn

raddol. Ond yn y byd Paganaidd y mae yr argauadan

wedi cael eu cymeryd ymaith, y ceulanau wedi caei eu

chwalu, a'i creigiau cylchynol wedi cael eu drylìio gan

y llifogydd, nes y mae afon Uygredigaeth
}
T galon ya

llygredigaeth y foes, yn gorymchwyddo yn geíufor

mawr, yr hwn sydd yn donau cynddeiriog, }
T rhai sydd

yn cludo ar eu brigau gwyrdd-leision dros 788 o filiwa-

au o drigolion dynol tua'r môr marw tanllyd trajwydd
?

Ac fel hyn ni a welwn fod golygfa druenus ar y trueiu-

iaid hyny sydd.heb Air Duw a'r efengyl ganddyut.

Bydded i ni ymdrechu anfon y trysorau gwerthfawr

hyn iddynt, fel ÿ caffont wybodaeth o Dduw a threfu ei

ras i gadw dyn colledig, fel y byddo gwybodaeth o houo

yn toi y ddaiar, fel y tôa y dyfroedd y moroedd.

Rhan-dîroedd drigùrs y tmeiniaid Ityn. Mae v

14
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liwythau Paganaidd yina yn preswylio ac yn cyfaneddu

gwahanol ranau o'r blaned ddaiarol, o'r India Ddwy-
reiniol trwy Affrica boeth i Ynysoedd Môr y Gorllewin,

ac oddi yno trwy Ynysoedd y Gogledd-barth, lle y car-

trefa oesol iâ ac eira. Y maent yn cyfaneddu rhai o'r

gwledydd hyfrydaf, brasaf, a ffrwythlonaf ar wyneb y
ddaiar, yn gystal a rhai o'r gwledydd diffrwythaf a mwy-
af diffaith, ac anial, ac anhyfryd dan haul. Nyni yn

awr a grwydrwn am ychydig, gan gymeryd trem fer ar

rai o'r gwledydd hyny sydd heddyw yn gorfod ymgynal

dan, ac yn gruddfan o herwydd eu baich trwm o Bag-

aniaeth, yn mhob ffurf a modd. Trown ein golwg i

Asia, a dechreuwn yno ; ac yn y Gogledd-barth cawn

Siberia oer, yn orchuddiedig gan dywyllwch Pagan-

iaeth dybryd. Yn y canol-barth cawn Ymerodraeth

fawr China eang fras mor llawn o ofer-goelion ac ymar-

feriadau Paganaidd ag ydyw yr y o wyn a melyn. Ac
yn y deheu-barth cawn Ymerodraeth Anam, Birmah,

Siam, Hindoostan, &c, y rhai sydd yn wledydd mawr-

ion, a.c yn awr yn orlawn o wenwyn ' deifiol a marwol

Paganiaeth bur. Yno heíýd y cawn Independent,

Turkestan, Tartary, Persia, Afghanistan, Beloochistanj

rhan o Ymerodraeth Turkey, ac Arabia. Yn y gwled-

ydd mawrion hyn y cawn ddylanwad mwyaf effeithiol

caethiwed, a thrais-lethiad coel-grefydd Mahometan-

iaeth, yn gymysgedig ag eilunaddoliaeth ac arferion ofer-

goelus Paganiaeth o'r fath waethaf. Awn eto ar ein hynt,

a chymerwn olwg fer ar Affrica, ac yno y canfyddwn

Guinea Uwchaf ac Isaf, Zangeubar, Mosambique, Tal-

aethau Barbary, (Morocco, Algiers, Tunis, Tripoli,) yr
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Aipht, Nubia, Abyssinia, &c. ; ac yn y rhai hyn nid

oes memawr ond Paganiaieth pur. Hefyd, yn AíFrica

Ddeheuol a Gorllewinol y cawn wledydd mawrion yn

orchuddiedig gan gaddug-len o'r fath dewaf o Bagan-

iaeth noeth, yn ei lliw priodol ei hun, a'r trigolion yn ym-

droi yn eithafoedd dyfnderoedd trueni naturiol, dynol,

a nioesol, yn y ffieidd-dra mwyaf anifeilaidd, er eu bod

yn berchen eneidiau rhesymol, cyfrifol, ac anfarwol, ac

yn byw mewn natur ddynol fel ninau. Ond heblaw y
gwledydd a enwyd yn y gwahanol ranau a nodasom,

gallem ddwyn ger bron wledydd mawrion eraill yn y
canol-barth, y rhai oll mewn cydmariaeth sydd yn or-

lawn o Baganiaeth yn gymysgedig a Mahometaniaeth,

yn ei hamrywiaeth coel-greíýddau a'u hofer-goelion, a'r

cwbl yn wenwyn moesol ac ysprydol, marwol yn ei

atur a'i effeithiau Vi trueiniaid hyny sydd yn byw yn

ei afaelion, er eu bod megis yn ei " fwyta fel bara, a'i

yfed fel dwfr." Cawn eto ranau helaeth o'r gwledydd

mawrion sydd yn America Ddeheuol yn orchuddiedig

gan yr un gorlif aruthrol o Baganiaeth erchyll, a thru-

eni naturiol a moesol, nes y mae y trigolion wrth y can-

oedd o filoedd yn cael eu cludo ymaith megis ar frig ei

dònau chwyrn tua^r trueni bythol a'r wlad annedwydd

lle nad oes neb i gael adferiad o honynt byth. Cawn
eto Ynysoedd Aríbrawl (Oceanic Islands) mawrion,

trigolion y rhai sydd, lluaws o honynt, yn gorwedd yn

ngafael yr un dynged ddinystriol, yn marw wrth y mil-

oedd yn nynyddol, ac yn disgyn i'r llyngclyn tragy-

wyddol o ddinysir bythol. Ac y mae hefyd filoedd o

Indiaid Paganaidd yn cyfaneddu yn ngwledydd y rhew
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a'r eira oesol, na welsant erioed ond ychydig o oleu'r haul

naturiol, na dim un pelydr o oleuni " Haul y Cyfiawn-

der," o'i godiad cyntaf, hyd heddyw. A pha beth a all

y rhai hyn eto fod yn amgen na Phagauiaid ? Mae
sefyllfa y trueiniaid a gyfaneddant yn y gwahanol

wledydd a'r tiriogaethau a nodasom, yn ofnadwy o dru-

eiros mewn anwybodaeth naturiol a moesol, ac yn

ngafael y tywyllwch gwaethaf tu yma i wlad y colled-

igion anobeithioi. Cyn nad pa mor gryfed eu gallu-

oedd naturiol, a chyn nad pa cymaint treiddgarwch eu

meddyliau, a'u dychymygion gweithiol, y maent oll yn

gweithredu ar, ac yn rhedeg mewn oferedd dybryd ; ac

ain hyny y maent yn suddo ddyfnach ddyfnach bob

bìwyddyn, mis, wythnos, dydd, awr, mynyd, ac eiliad

mewn dygn drueni. Ac nid oes neb ond yr Hwn a

wyr y diwedd o'r dechreuad a wyr ddyfnderoedd y
troeni y maent yn suddo ynddo, ac yn wynebu arno,

®m ddaw gwawr o ryw le heblaw o'r ddaiar ar eu

hachos. Bydded i Dad y trugareddau dosturio wrth-

ynt, a threfnu ffordd i ddanfon ei Air a'r efengyl atynt

gyda mwy o gyflymdra nag y maent yn myned, fel y

byddo sôn am gariad Tri yn Un, Grwaredwr pechadur-

iaid, ac angau'r groes, i fyned trwy y byd.

Eu marwolaethau. Mae y marwolaethau sydd yn

cyiüeryd lle yn mysg y Paganiaid yn llawer amlach nag

y mae ond ychydig yn meddwl. Ond dywedir fod yn

raeirw o breswylwyr y byd i gyd fel hyn :

Baganiaid, bob mynyd, o 38 i 40.

O Gristionogion, bob mynyd, o 22 i 25.

Mae yn meirw o'r Paganiaid, mewn tri deg mlyn-
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edd fel hyn, yn ol y cyfartaloedd o 38 y fynyd.

Bob mynyd o'r dydd a'r nos, 38.

Bob awr o'r dydd a'r nos, 2,280.

Bob dydd o'r wythnos, 54,720.

Bob blwyddyn, 19,972,800.

Bob deg mlynedd, 199,728,000.

Bob tri deg mlynedd, 5,991,840,000.

Yn ol y eyfrifiad uchod, y mae yn marw o Baganiaid

yn unig bob tri deg o flynyddoedd, 4,841,000,000 yn

fwy nag sydd o breswylwyr yn y byd, ar unwaith; h. y.,

os parâ y marwolaethau yn mysg y Paganiaid yn ol y
cyfartaledd presenol, bydd mwy o bedair biìiwnac wyth

cant ac un a deugain o filiwnau (4,841,000,000) o hon-

ynt wedi marw, nag sydd o drigolion yn yr holl fyd hedd-

yw, (Tach. 15, 1868). Mae hiUion yn rhifedi rnawr,

ond y maepedaîr biliwn, ac wyth cant ac ua a deu-

gain o fìliwnan yn llawer mwy. Mae biìiwn yn cynwys

miliwn o fìliwnau. Hawdd i blentyn ddywedyd c biliwn/

ond gorchwyl caled a maith fyddai rhifo 'biliwn/ bob

yn un ac un. Dichon y gellir cyfrif o 160 i 170 bob

mynyd, ac feallai gydag ymdrech y gellir cyfrif dau

caut mewn mynyd; ond a chyfrif dau cant bob mynyd,

byddai yn ddeuddeg mil bob awr, yn ddau cant pedwar

ugain ac wyth o filoedd bob dydd, ac yn un cant a

phum' miliwn a chant ac ugain mil bob blwyddyn.

Ond ni chaniatai hyny un eiliad i'r rhifydd i fwyta,

gorphwys na chysgu. Yn ol y cyfrifid hwn, pe buasai

Adda yn dechreu cyfrif gyda dechreuad ei fywyd, ac

yn parâu hyd yn bresenol, ni buasai wedi cyfrif ' bil-

iwn hyd yr awr hon. Buasai yn ofynol iddo gael naw
14*
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mil a phump cant a deuddeg o flynyddoedd, tri chant a

phedwar deg o ddyddiau, pum' awr, ac ugain mynyd i

rifo c biliwn !
' Ond a chaniatau i'r cyfrifydd gymeryd

deuddeg awr i fwyta, gorphwys, a chysgu, cymerai bed-

aîr-ar-bymtheg mil a phump-ar-ugain mlynedd, dri

ehant a phymtheg o ddyddiau, deg awr, a deugain my-

nud i rifo dim ond un 'biliwn î
!' Ond ni byddaihyn-

yna ond rhy brin un ran o bump a gymerai iddo rifo

marwolaethau y Paganiaid mewn tri deg o flynyddoedd.

Ond y peth a ddylai fyned hyd at y byw gyda phob

dyn tyner galon, yw meddwl am y cyflwr truenus a'r ty-

wyllwch caddugawl y maent yn meirw ynddo. Nid oes

genym sail i feddwl yn dyner am eu cyflwr tragywydd-

ol, canys pe cadwedig fyddent yn y cyflwr Paganaidd y
maent yn marw ynddo, ni fyddai ond ofer i ymdrechu

cael arian, dynion, a llongau i fyned a Gair yr Ar-

glwydd a'r efengyl atynt, i egluro ffordd bywyd tragy-

wyddol iddynt, canys ni byddent yn ddim gwell wedi

Byny na bod yn gadwedig. Pe byddent yn gadwedig

hebddynt, ni byddai eu hangen arnynt. Ond sicr yw

nad ydynt mewn cyflwr o gadwedigaeth. Ehuf. x.

13-15.

*

III—Dyledswydd yr Eglwys tcjag at y Pag-

ANIAID.

m Yy mab, dos gweithia heddyw yn fy ^^^^^11^0.''

Mae gan Dduw waith i'w eglwys yn mhob oes, a'i

fjwaith ei hun i bob oes. Nid oes eisiau i ni dreilio
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llawer o amser i brofi y gosodiad uchod, canys y mae

hanesyddiaeth pob oes yn ei gadarnâu yn ddigonolj

Mae ar adegau yn galw ar ei eglwys mewn modd neill-

duol i weithio drosto, neu ar ryw bersonau fyddo yn-

ddi i ddyfod allan i weithio yn fwy egniol nag ar am-

serau eraill. Ac nid eu galw i fod yn segur y mae, ond

i weithio. Pan y mae yn eu cyflogi gyntaf, eu cyflogi

i'w hanfon i'w winllan y mae. Ei winllan ef ydyw, a'i

waith ef maent hwythau idd ei ddwyn yn mlaen ynddi,

ae nid eu gwaith eu hunain. Prif waith pob Cristion

yw addoli Duw yn yr yspryd, a gogoneddu ei enw trwy

fywyd duwiol yn y byd presenol, yn nghydag ymdrechu

am ddwyn oddi amgylch iechydwriaethau eraill. Ond
heblaw y gorchwylion pwysig hyn, y mae ganddo ar

adegau, (fel y dywedwyd,) ryw orchwyl neu orchwylion

eraill arbenigol i'w cyflawni, yn mhob oes o'r byd, ac

yn mhob gwlad lle byddant.

Prif orchwylion Noah oedd adeiladu'r arch, a rhy-

buddio y byd am y farnedigaeth ofnadwy oedd ar ddy-

fod arno. Prif waith Lot oedd poeni ei enaid cyfiawn

wrth bregethu cyfiawnder a rhybuddio pechaduriaid

annuwiol Sodomah a Gomorah i ddychwelyd oddi wrth

eu drygioni anfad. Prif waith Moses oedd gwaredu

Israel o gaethiwed yr Aipht, eu harwain trwy'r anial-

wch, hyd yn rhosydd Moab, a rhoddi deddfau a barn*

edigaethau gwir iddynt, yn nghyd âg adeiladu y Bab-

ell. Gwaith mawr Josuah oedd myned ag Israel trwy'r

Iorddonen i Wlad yr Addewid, a darostwng cenedloedd

y wlad, a'i rhanu rhwng y llwythau. Gwaith mawr

Dafydd oedd ymladd rhyfeloedd yr Arglwydd, daros-
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twng gelynion Israel, a pharotoi tuag at adeiladu Teml
fawr Jerusalem. Gwaith oes Solomon oedd adeiladu y
t y bu ei dad yn parotoi tuag ato, a'i gysegru i was-

anaethu Arglwydd Dduw y lluoedd. ' Gorchwylion

mawr oes Heseciah a Josiah, breninoedd Juda oedd di-

wygio y genedl oddi wrth eilunaddoüaeth, ac adferu y
wir grefydd yn y wlad. Prif waith Cyrus oedd agor

dorau prês Babilon i ollwng Israel o'u caethiwed.

Crwaith oes Ezra a Nehemiah oedd arwain Israel o'r

eaethiwed, eu sefydlu yn Canaan, ail adeiladu y Deml
yn Jerusalem, a sefydlu y wir grefydd mewn trefn bri-

odol yn eu plith. Prif orchwyl Ioan Fedyddiwr oedd

parotoi meddyliau dynion i dderbyn y Mesia. Gor-

chwyl mawr a byth gofadwy " Mab y dyn " oedd dwyn

oddi amgylch waith mawr gorchestol prynedigaeth dyn,

a sefydlu goruchwyliaeth y Testament Newydd. Prif

orchwyl yr Apostolion ar ol dydd y Pentecost oedd my-

ned a'r newydd am frwydyr a buddugoliaeth y groes ar

led y byd, a galw pechaduriaid i gredu am eu bywyd

jn, a llechu dan gysgod y gwr fu farw ar y groes. Prif

waith oes Calfin, Luther, Melancthon, a'u cyfeillion

oedd tynu y wir eglwys o grafangau y bwystfil Rhufein-

aidd, ac adferu gwir grefydd yn y byd. Gwaith mawr

oes John a Charles Wesley, Whitfield, Howel Harris, a

Daniel Rowlands oedd dymchwelyd ofer annuwiol ar-

ferion ac ofergoelion y wlad, ac adferu crefydd Mab
Duw yn mhlith y Cymry a'r Saeson. Prif orchwyl

mawr y rhan olaf o
J

r ddeunawfed ganrif oedd sefydlu

cymdeithasau daionus tuag at ddiwygio y byd oddi wrth

ei ddrwg foes
;

a'i wellâu o'i blâau anaelau; megis,
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Cynideithas Genadol Llundajn, yr hon a sefydlwyd yn

flwyddyn 1795 ; Cymdeithas yr Ysgolion Sabbathol, yr

hon a sefydlwyd gan y Parch. T. Charles o'r Bala, yn y

flwyddyn 1789; Cymdeithas y Traethodau. yr hon a

sefydlwyd yn y flwyddyn 1799 ; a Chymdeithas y Beibî-

au, yr hon a sefydlwyd yn y flwyddyn 1804 5 a chym-

deithasau buddiol a haelionus eraill. Gorchwyl mawr

ein tadau a rhai o'r bobl sydd yn fyw yn bresanol oedd

sefydlu Cymdeithas Genadol Llynlleiflad tuag at anfon

cenadau a Beiblau, Testamentau, a rhanau o'r Ysgry-

thyrau, a thraethodau, yn nghyd a'r efengyl dragy-

wyddol i Baganiaid yr India Ddwyreiniol, a sefydlu y
G-ymdeithas Ddirwestol, sefyll drosti, ei hamddiffyn, a

dadleu ei theilyngdod ger bron y byd, yn ngwyneb y
gwrthwynebiadau a'r gwawd mwyaf. Ac un brif or-

chwylion yr oes hon ydyw, neu leiaf a ddylai fod,

ymdrechu yn egniol dros y cymdeithasau yna, tuag at

eu cael i fyned yn y blaen yn fwy llwyddianus, fel y
byddo iddynt gyraeddyd dybenion daionus eu sefydliad-

au yn fwy cyflym.

Mai dyleduoydd yr ecjlwys yw dyfod ollan i îoneud

y fjwaiüi y hydd Duw yn eu galw ato, a
y

i icneud yn

egniol. Mae Duw yn galw arnom ni yn yr oes a'r

dyddiau hyn, i ddyfod allan yn egniol i weithio ; nid

yn unig i ymdrechu gogoneddu ei enw trwy fywyd

duwiol, ond hefyd i bleidio y cymdeithasau a nodwyd

yn flaenorol, ac yn arbenigol i ymdrechu yn egn'iol i

anfon y Gair, yr efengyl, a chenadon hedd at y Pagan-

iaid sdd yn nhywyll leoedd y ddaiar. A chan ei fod

yn galw arnom mor uchel i ddyfod allan i weitho dros-
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to, ein dyledswydd ydyw gwrando arno, ufuddau iddo,

a gweithio yn rymus drosto. Mae y cynhauaf yn fawr,

ond y gweithwyr yn anaml ; am hyny dylai y rhai sydd

ar y maes fod yn ymdrechol i gael y gwaith yn mlaen.

Ond ni gawn nodi rhai rhesyman i ddangos mai dyled-

swydd yr eglwys a phob aelod ynddi, yw ymdrechu yn

fwy egniol i gael y G-air a'r efengyl, &c, at y Pagan-

iaid.

1. Mae ei pherthynas a Duw yn ei rhwymo i fod yn

barod i wrandaw arno, a bod yn ufudd i weithio drosto

pa bryd bynag y bydd yn galw arni. Mae perthynas

greadigol, gynaliol, ac achubol rhyngddo ef a hi, a

hithau ag ef ; am hyny mae ganddo hawl gyfreithlon

i'w galw a'i gorchymyn at ei waith. Efe yw ei Ior hi;

am hyny y dylai ymostwng iddo. Efe yw ei Thad, ei

Meistr, ei Phriod, ei Harglwydd, a'i Phen
;

gan hyny

ei rhesymol wasanaeth yw ei anrhydeddu ef a'i holl

alluoedd ; a dylai ei anrhydeddu ef " a'r peth penaf o'i

hollffrwyth."

2. Mae ei deilyngdod i gael ei gwasanaeth yn ei

rhwymo i ufuddâu iddo, a gweithio drosto. Mae ei

Thad nefol yn berffaith deilwng o'i hufudd-dod llwyraf,

a'i gwasanaeth gwresocaf. Y mae ei fawredd yn an-

chwiliadwy, ei ogoniant yn annhraethadwy, ei ddaioni

tuag ati yn anfesuradwy, a'i râs iddi yn annghydmarol

;

ìe, y mae pob peth sydd ynddo fel Duw natur a Duw'r

gras yn ei wneud y Bôd teilyngaf o'u hufudd-dod parot.

af, a'u gwasanaeth llwyraf. A phwy bynag a'i gwasan-

aetha ef, efe a dâl yn dda iddo. A rhan arbenigol o'i

waith ef ydyw ymdrechu anfon iechydwriaeth werth-
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fawr Crist at y Paganiaid. Ei bobl ef yw y trueiniad

sydd yn byw yn nhywyll leoedd y ddaiar ; ac y mae ef

ei hun yn dywedyd fod ei bobl ef yno yn cael eu di-

fetha o eisiau gwybodaeth. Gan hyny dylai ei saint dos-

turio, ac ymdrechu anfon moddion iddynt idd eu codi

o'u trueni ; ac y mae y Gair a'r efengyl yn alluog i

wneud hyny.

3. Mae cymeriadau crefyddol aelodau yr eglwys yn

galw arnynt wrandaw ar lais Duw, a dyfod allan i

weithio drosto, pan y bydd yn galw arnynt. Eu cymer-

iadau crefyddol ydyw u Halen y ddaiar," Cí Goleuni y
byd," (í Canwyllau i oleuo mewn lleoedd tywyll,"

u Gweision Duw a Christ," " Goleuadau yn y. byd."

Swydd yr halen yw halltu, Y mae y ddinas ar fryn

idd ei gweled o bellder lawr. Ac y mae y ganwyll

fyddo wedi cael ei goleuo yn y canwyll-bren yn gwas-

garu ei goleuni ar led i bawb fyddo yn yr ystafell, ac

weithiau gwasgara ei goleuni trwy'r ffenestri i'r heoi-

ydd a'r ystrydoedd. Felly dylai y saint halltu yn mhob

man ; fod yn amlwg i bawb i adnabod mai saint ydynt.

Ac yn gwasgaru gwybodaeth o
J

r Ysgrythyrau a'r efeng-

yl, a gwybodaeth gogoniant Duw trwy Iesu Grist, a

gwybodaeth o'r iachawdwriaeth fawr ei dawn i bawb yu

agos ac yn mhell. A thrwy eu gweithredoedd haelion-

us tuag at y Paganiaid yn anfon y Gair a'r efengyl

iddynt i halltu, goleuo, duwioli, a sancteiddio moesau y
trueiniaid hyny ; a thrwy gydweithrediad yr Yspryd

Glân a moddion gras helltir, goleuir, duwiolir, a sanct-

eiddir eu heneidiau i'r bywyd tragywyddol yn y nef.

Gall ein gweithredoedd haelionus ni gyda gwaith yr
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Arglwydd fod yn ei law ef íel cynifer o genadau i

ddarostwng trais a gormes yn nhywyll fanau y byd, a

gwneud i'r nos dywyll o anwybodaeth sydd yno i gilio

fel y nos naturiol o flaen goleuni yr haul pan yn cyfodi.

Gall ein sentiau, ein sylltau, a'n dolerau ni fod fel cy-

nifer o berlau gwerthfawr yn llaw yr Hwn sydd yn

rhodio ar adenydd y gwynt, i gyfoethogi y bobl sydd

yn eael eu difetha a eisiau gwybodaeth, ageiriauy byw-

yd tragywyddol. Gall ein hymdrechiadau ffyddlawn

gyda'r Gynideithas Feiblaidd, Genadaidd a Thraethod-

aidd fod yn llaw Creawdwr y bydoedd yn foddion di-

gonol i buro eneidiau y Paganiaid trwy waed Crist, oddi

wrth halogrwydd moesol a naturiol.

Wel, ynte, gan fod Duw yn galw arnom i ddyfod

alìan i weithio gyda'r cymdeithasau a enwasom, gwran-

dawn arno ; deuwn allan i'r maes, a gweithiwn, ym-

drechwn, a byddwn wyr grymus tra byddom byw; can-

ys meddai efe " Y mae gwobr o'ch gwaith."

4. Y mae sefyllfa clruènus y Paganiaid yu uchel alw

am ein gweithgarwch íFyddlonaf. Mae yr holl Bagan-

iaid (fel y byd annuwiol oll yn mhob gwlad) yn gor-

wedd rnewn drygioni, ac y feirw mewn camweddau a

phechodau. Mae tywyllwch yn gorchuddio y ddaiar ar

fagddu y bobloedd, ac y mae tywyll leoedd y ddaiar yn

llawn o drigfiinau trawsder. Ac meddai yr Hollwybod-

ol Dduw, yr hwn a breswylia dragywyddoldeb, Iôr yr

holl ddaiar, am y trueiniaid hyn :
li Fy mhobl a ddi-

fethir o eisiau gwybodaeth." Àc fel y dywedasom o'r

blaen, mae yn meirw o'r trueiniaid yna bob mynyd 38,

bob awr 2,230, bob dydd 54,720, bob blwyddyn 19,972,-
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800, ac y maent yn cael eu cludo ymaiíîi gan afon

Ilygredigaeth o'r fath gryfaf, i fôr o drueni o'r fath

waethaf. Ac y mae y rhai hyn i gyd yn myned i'r farn

bob blwyddyn, heb weled na chlywed am Feibl trwy eu

bywyd, heb glywed arn Dduw fel Iachawdwr, heb

glywed am Grist fel Gwaredwr, heb glywed am yr Y.s-

pryd Glân a'i waith grasoî, na'r angenrheidrwydd am
dano; heb glywed un gair o eíengyl Iesu, nac am angau

y groes a'i rinweddólrwydd i achub a chadw dyn, nac

am y bywyd, a'r nefoedd ddedwydd a gafwyd i ni trwy

farwol glwyf, nac am y ffynon a agorwyd i bechod ac

aflendid, yr hon sydd yn canu'r euocaf yn wyn fel yr

eira. Yn awr Gristionogion, a ellwch chwi fod yn

segur, lìonydd, a difater yn ngwyaeb hyn ? Deffrowch,

ac ymdrechwch i anfon y Gwaredwr at y Paganiaid, a

dyma'r modd y byddwch yn rhydd oddi wrth eu

gwaed.

5. Y mae yr ystyriaeth o fyrder yr amser sydd i fyw

yn y byd hwn yn uchel alw ar y saint i fod yn ym
drechus i anfon y Gair a'r efengyl at y Paganiaid. Nid

oes neb o honom yma ond megis er doe, ac y fory ni

fyddwn wedi cilio i roddi lle i eraill. Gan hyny y mae

yn rhaid gweithio heddyw neu fod heb waith byth. Ä
heddyw mae ein Crëwr yn dywedyd wrthym am weith-

io. Mae ddoe wedi dianc arnom, y mae fory yn ansicr

i ni, ond dyma heddyw yn ein meddianfc. Gan hyny,

gweithiwn tra mae heddyw yn ein gafael.

6. Mae y llesâd mawr mae y byd Cristionogaidd wedi

gael trwy gael y Beibl a'r efengyl, yn ein rhwymo i

ymdrechu eu hamfoni'r rhai sydd hebddynt. I gael

15
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allan y llesâd mae gwledydd ered wedi gael trwy y Gair

a'r efengyf, nid oes eisiau i ni ond edrycli ar yr agwedd
oedd arnynt (ac yn eu plith, cenedl y Cymry) cyn eu

cael. Nid oes son ani y canwyllau cyrff, yr ysprydion

drwg o amgylch teiau, a chroes-ffyrdd, a Ueoedd eraill,

nac am y drychiolaethau, a'r cyhyraethod yn bresenol;

bu hyn yn llanw y wlad mewn chwedlau, ond nid ydynt

yno yn awr. Nid ydynt yno yn yr oes hon yn ymdyru

i gonglau cloddiau, dan goedydd, i benau mynyddoedd

na bryniau, i adrodd storiau gwrachaidd am y tylwyth-

ion teg, &c. ; ond bu hyn yno, ac yn y cyfryw gyfarfod-

ydd byddent yn dywedyd y celwyddau mwyaf dybryd

ac erchyll, gan ddefnyddio enw y Mawredd neu ryw l
cableddus arall i selio eu celwyddau. Nid ydynt yn

ymgynull at eu gilydd i chwareu pêl wrth yr eglwysdai,

nac i chwareu y gol a'r bando (sAíní), nac i gicio y bêl

droed, nac i gynal gwyl mabsantau, &c, ond bu hyn yn

brif arferion y wlad. Nid oesyno neb yn yr oes hon

mor ffol anwybodus a meddwl y gwnai darllen penod o'r

Beibl les yn y byd i hen fuwch cyn marw, ond bu hyn

yn Nghymru. Nid oes yno neb yn awr yn meddwl y
gwnai cael Beibl i'w osod dan ben dyn yn y gwely a

gorwedd a'i ben arno trwy y nos, esmwythâu yr anadl-

wst, a galluowi y dyoddefydd i gysgu ; ond bu yr yn-

fydrwydd hwn yno. Nid oes yno neb yn cymeryd arno

ddarllen tesni trwy droi agoriad clo yn y Beibl, neu

droi dalen dwrch neu rhyw ddalen arall ynddo ; ond bu

yr annuwioldeb hwn yn cael ei gyflawni yno. Gallem

enwi lluoedd o hen arferion fel hyn a fu yn cael eu cyf-

lawni yno er ys llai na chan' mlynedd yn ol; ond nid
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ydynt yno yn bodoli yn y dyddiau hyn. Yn awr dyna

ddrych tywyll, a chyffelybiaeth wanaidd i weled y sef-

yllfa druenus y mae y Paganiaid ynddi lieddyw. Ond
pa betîi a wnaeth y fath gyfnewidiad'ar ein gwlad gyn-

henid ? Pa beth : dim ond Gair Duw a'r efengyl. Eu
goleuni hwy a wnaeth iddynt ddiflanu o'r wlad, a medd

yìiau y bobl. Ac y mae yr un moddion yn Uawn ddi-

gonol i wneud trefn ar y Paganiaid. Wel, ynte, yrn-

drecher eu hanfon hwy atynt. Ond y mae y llesâd ys-

prydol mae gwledydd cred wedi gael trwy y Gair a'r

efengyl yn yn coroni pob llesâd arall. Mae yn alluad-

wy i'r Paganiaid i gael yr un llesâd annhraethol trwy-

ddynt ond iddynt eu eael, a bydd iddynt, rai o honynt,

gael y Uesâd hwn yn ddigon o dal am bob llafur ac ym-

drech yn y gwaith o'u hanfon iddynt.

7. Braint anmhrisiadwy yw i ni gael bod yn offeryn-

au yn llaw Duw i anfon y G-air a'r efengyl, y trysorau

anfeidrol eu gwerth i'r Paganiaid. Gall Duw fyned a'i

waith yn mlaen heb offerynau o un rhyw, a gall fyned

a'r gwaith hwn yn mlaen hebom ni ; ond trwy offerynau

y mae yn- ewyllysio ac yn bwriadu myned a'i waith yn

mlaen. Gallasai fyned a
?

i waith yn mlaen trwy angel-

ion, slìi gadael ni ddynion o'r neilldu am byth. Ond
gwelodd ef yn dda i ni gael y fraint o fod yn rhanog

yn ei ddygiad yn mlaen gyda hwy. Gallasai efe droi y
ceryg yn aur ac arian tuag at fyned a'i waith yn y
blaen ; ond nid felly yr ewyllysiodd. Ond ein haur a'n

harian ni a ewyllysiodd efe gael tuag at hyn
;
gan hyny

dylem eu rhoddi iddo, fel y mae ef yn eu rhoddi i ni.

Y moddion a'r offerynau sydd ganddo i wneud y gwaith
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ysprydol ac achubol yw y Gair a'r efengyl. Dyma'r

arfau nid ydynt gnawdol ond nerthol trwy Dduw i fwrw

cestyll i'r llawr. Ond y niae angenrheidrwydd yn ol

gosodiad Duw am ein haur a'n harian ni i fyned a'r

arfau hyn at y Paganiaid ) a braint i ni yw cael bod yn

gweithredu yn y gwaith hwa. Ein haur a'n harian ni

ddynion sydd raid gael yn oi gosodiad y Nef i argraffu

Beiblau a Thestanientau, &c, i adeiiadu ysgoldai, i

gynal ysgolion, dysgu cenadau, adeiladu llongau, ac i

dalu ani eu hwylio dros y geirwon donau, i gludo Beiblau

Testamentau, a chenadau i bedwar ban y byd. Nid yw
gweddiau y saint, (er mor angenrheidiol a gwerth-

fawr ydynt, na'u cydymdeimlad, eu cyngorion, na'u

pregethu cartrefol,) yn ddigon i gynal y gwaith i fyned

yn mlaen ar ol ei gychwyn. Ond trwy ddynion y mae

hyn i gael ei gyflawni. Dynion ydyw yr offerynau

addBsaf i ddysgu dynion yn ffordd iachawdwriaeth.

Trwy ddynion fel offerynau
; y mae wedi meddwl achub

myrdd o Baganiaid y byd ; a thrwy bregethu, fel un

peth, y mae y dynion hyn i ddwyn hyn oddi amgylch.

A pha fodd y pregethaut onis danfouir
á
hwynt ? Ac

aur ac arian sydd raid gael tuag at eu cynal yno ar ol

eu hanfon. Ac y mae yr eglwys a*r saint i fod a'r llaw

flaenaf yn hyn. Wel, ynte, coder hi at ei gwaith.

IV.—Y Beibl yn brtodol ar gyfer y byd.

Addasrwydd y Beìbl ar gyfer cyflwr y byd. Mae

yn ymddangos i ni nad oes yr un ddyfais, na moddion
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wedi gael eu darganfod gan ddynion, na'u datguddio

gan Dduw ag sydd yn cyfateb yn briodol i gyflwr natur-

iol, moesol, a thragywyddol dyn dan y cwymp ond y
Beibl. Ac y mae hwn yn cyfateb iddo yn berffaith, yn

mhob golygiad arno. Mae yn wir fod canoedd lawer o

lyfrau daionus eraill yn y byd, yn esboniadol, duwin-

yddol, ymarferol, beirniadol, hanesyddol, &c ; ond ei

lyfr mawr, ei brif lyfr, ei lyfr penaf oll yw y Beibl.

Dyma lyfr ei lyfrau, a dylai ei holl lyfrau eraill fod yn

seiliedig ar hwn, yn wasanaethus iddo, ac i gyd yn ar-

wain y meddwl ato trwy eu holl gynwys. Mae y llyfr

hwn yn ddwyfol o ran eu darddiad, yn ysprydol o ran

ei raddiad a'i gynwysiad, mewn iaith ddynol agos at y
d^n; ond er hyny maeynddo ddirgeledigaethau mawr-

ion, y rhai nas gall yr angel na'r seraph gogoneddus â'i

lygaid treiddiol a manylgraff, a'i alluoedd cryfion, byth

bythoedd dreiddio i'w gwaelodion. Ond er hyn gali y
gwan yn y ffydd yn llaw yspryd yr Arglwydd nofio yn-

ddynt 'yn ymbleserus byth heb foddi.

Mae ei athrawiaethau yn wirioneddau cedyrn, safad-

wy fel mynyddoedd mawrion, bryniau oesol, a'r creigiau

parâol. Y maê ei addewidion yn aml, ac oll yn " ie ac

Amen/ ; yn Nghrist; yn fronau llawn sygn bob amser,

ac fel diferiad y diliau mêl i'r enaid newynog am eu

cynwysiad. Mae ei hyfforddiadau yn gywir a gwerth-

fawr, ei anogaethau yn rasol, ei rybuddion yn briodoh

ei gyngorion yn fuddiol ac angenrheidiol, ei orchymyn-

ion yn sanctaidd, cyfiawn, a da ; ei fendithion fel cy-

oifer o berlau godidawg uchel-bris, a thrjsorau penaf y
ddaiar a'r nefoedd. Y mae vr oll o hono yn anfeidrol

15*
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©goneddus, teilwng, a gweddus idd ei Roddwr Dwyfol

ac yn wir angenrheidlol i ddyn. Mae yn llusern sydd

jn Ilewyrchu, yn ganwyli sydd yn goleuo, ac yn haul

mawr yn ffurfafen eglwys Dduw a'r byd, sydd yn

gwneud y nos dywell o anwybodaeth naturiol, nioesol,

ac ysprydol yn hyfryd oleu ddydd pa le bynag y delo.

Oael hwn i feddianfc y Paganiaid a ddaw a hwy o'r ty-

wyllwch i'r goleuni, a rnyrdd o honynt o feddiant satan

i deyrnas anwyl Fab Duw ; ac yaa gellir dywedyd am
danynt yn briodol, " Y bobl oedd yn eistedd mewn ty-.

wyîlwch a welodd oleuni mawr ; ac i'r rhai a eistedd-

ent yn mro a chysgod angau, y cyfododd golenni idd-

"^ynt." Pan caffo y Paganiaid Air Duw, yna y cânt gy-

'wir oleuni am dano yn unigrwydd ei Fôd, natur ei Fòd,

a
?

i berffeithiau; am dano fel unig wrthddrychaddoliad,

am natur yr addoliad priodol iddo, a'r iawn ddull idd ei

gyflwyno iddo ; am Gyfryngwr, ei Berson, ei unigrwydd,

yr angenrheidrwydd am dano, ei swyddau, a
J

i waith

;

ei enwau, a'i deitlau, a'r ffordd i fyned at y Tad trwy-

ddo, a bod yn gadwedig ynddo. Am yr yspryd Grlân,

ú waith, yr angenrheidrwydd am dano, a'i ddoniau

grasol i gadw dyn. Am eu gwahanol ddyledswyddau

tuag at Dduw fel eu Crëwr, eu Cynaliwr, a'i Iachawd-

wr ; tuag at Iesu G-rist fel eu Gwaredwr galluog, a'u

Ceidwad grasol a gogoneddus ; a thuag at yr Yspryd

Crlân fel eu Sancteiddydd Nefol, eu Dyddanydd cysur-

ol, a'u Harweinydd ysprydol i'r G-anaan nefol, a'u

gwahanol ddyledswyddau tuag atynt eu hunain ac eraill

fel dynion, ac fel Cristionogion. A phan y derbyniont

y goleuni hwn, (í Y dydd hwnw y teifl dyn ei eilunod
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arian a'i eilunocl aur, (a'i holl eilunod,) y rhai a wnaeth-

ant iddynt iV haddoli i'r wadd ac i'r ystlymod. A'r

Argîwydd yn unig a ddyrchefir yn y dydd hwnw." Yn
awr gallwn ddywedyd yn briodol mai y Beibl ydyw

llyfr y llyfrau ; a phob liyfr arall na íýdd yn cael ei

gynwys ynddo, ac yn cael ei ategu ganddo, ni bydd yn

wer h memawr sylw. Ac os cymerir y Beibl o'r byd?

ni fydd yn werth bod ynddo am fynyd ; canys collir

pob gwybodaeth am drefn iachawdwriaeth trwy Iesu

Grist, gydag ef. Cadwed yr Arglwydd y Beibl yn y
byd tia parâo dyddiau'r ddaiar, a brysied y boreu y
byddo i holl Baganiaid y byd gael eu cyfoethogi âg ef

;

canys efe yn unig sydd yn cyfateb i sefyllfa foesol, &c.;

y trueiniaid hyny.

Am roi i ni Feibl odiaeth,

Mawl, mawl i Dduw :

A chael hwn mewn cynwys helaeth,

Mawl, mawl i Dduw
;

Mae'i fuddioldeb yn rhagorol,

A ?

i drysorau yn annhraethol,

Cawsom ni y trysor nefol,

Mawl, mawl i Dduw.

Effeühiau y Beibl ar y byd. Nis gwnawn rydd-

draethu ar y mater hwn, ond yn unig dwyn ger bron rai

hanesion a godasom o weithiau awduron eraill, y rhai a

a osodant allan effeithiau y Beibl ar y byd heb un pre-

gethwr iV egluro a'i bregethu i ddynolryw, ond yspryd

y Cenadwr mawr a anwyd yn Bethlehem Ephrata, er ys

deunaw cant a chwech deg ac wyth o flynyddoedd yn

ol.
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Darllenais arn yr Arcli-esgob Albert, pan oedd ryw

ddiwrnod yn ei neuadd yn darllen y Beibl, daeth bon*

eddwr i ymweled ag ef ; ac wedi iddo ddeall ei fod yn

darllen, gofynai iddo pa lyfr oedd liwnw a ddarllenai.

Yr esgob a'i atebai, l Nis gwn syr, yn siwr, ond un petli

a wn i yn dda : y mae yn llyfr hollol groes i'n crefydd

ni/ Dyina'r Beibl ei hun, er ei fod yn anadnabyddus

i'r esgob mai Beibl oedd, yn gadael argraff ar ei feddwl

ei fod yn gwbl groes i'r grefydd a broffesai ef.

—

Peter
WlLLIAMS.

Darllen y Beibl yn benaf, a ddaeth a Martin

Luther i'r penderfyniad i ymadael a'r ffau Bab-

yddol, a myned allan ar hyd a lled y wlad i bre-

gethu Crist i bechaduriaid, &c.

—

Bywgraffiad
Luther.

Pan oedd Mr. Ward, y Beibl gludydd, yn myned

trwy bentref yn agos i Calcuta, yn yr India Ddwyrein-

iol
;

rai blynyddoedd yn ol, gadawodd y Testament

Newydd yn yr iaith Bengolaeg, mewn maelfa ar yr ar-

werthfa-fwrdd, fel y gallai y neb a fynai ei ddarllen ag

a ewyllysiai wneud hyny. Yn mhen tua blwyddyn

wedi hyn aeth tri o^r dynion mwyaf deallus yn y pen-

tref tua Serampore, dinas arall yn yr India Ddwyrein-

iol, yn yr hon yr oedd Gorsaf Genadol a Chymdeithas

Feiblaidd, i ymholi yn nghylch cynwysiad y llyfr a ad-

awyd yn y pentref, yr hwn oedd ei hunan yn siarad a'r

bobl, ac yn peri iddynt fawr ryfeddu. i
r
r oedd hyn

wedi cael ei ddwyn oddi amgylch yn unig trwy ddar-

Uen y Testament Newydd, a dim ond hyny yn allanol.

A therfynodd mewn dygiad wyth o honynt i wneud
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proffes gyhoeddus o Gristionogaeth.—Y Parch. T.

Philips, D.D.

Gadawodd y Doctor Carey yr hanesyn canlynoi ar ei

ol, yn mysg ei hanesion eraill. Meddai efe :
( Tua

dechreu y flwyddyn 1813, darfui amryw Frahniiniaid, a

rhai yn bersonau o radd uchel, heb fod yn nihell o Ser-

ampore, ddyfod i wybodaeth o'r gwirionedd ya gyfan-

gwbl trwy ddarllen yr Ysgrythyrau yn unig, heb gym-

deithasfi a dim un o'r cenadau o gwbl, yr hyn a'u tu-

eddodd i ymgynull at eu gilydd i gyflawni addoliad

Cristionogol ar ddydd yr Arglwydd. Y rhai hyn yn

fuan wedi hyny a fedyddiwyd, ac a hyspysent fod tua

chant o'u cymydogion wedi cael eu hargyhoeddi o wir-

ionedd y grefydd Gristionogaidd trwy ddarllen yr Ys-

grythyrau yn unig.

—

Yr un.

Yr oedd mintau ryw dro yn teithio tua Gogledd yr

India, ac yn eu plith yr oedd cenadwr. Ac fel yr

oeddyntyn myned yn mlaen, darfu i hen wr oedd yn

eu plith gael ei orchfygu gan wres yr haul, a lludded y
daith. Cwympodd i lawr, a gadwyd ef yno i drengu

gan ei gyd-Indiaid. Ond y cenadwr a arosodd ar ol

gydag ef ; a phan welodd ei fod yn inyned i farw, gof-

ynai y cenadwr iddo, gan ddywedyd, c Y cyfaill, pa le

mae eich gobaith ? ' Gwnaeth y dyn oedd yn marw
ymdrech caled i ateb, a thrwy anhawsder mawr llwydd-

odd i ddywedyd " Y mae gwaed Iesu Grist ei fab ef

yn glanâu oddi wrth bob pechod/ A bu farw gyda

gorpheniad parabliad y geiriau hyfryd yna. Gwnaeth

ei ateb i'r cenadwr ryfeddu a ryfeddu pa fodd yr oedd

wedi dyfod i wybodaeth o'r gwirionedd melus a adrodd-
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odd. Ond yr oedd yn gwbl argyhoeddedig wrth weled

ei agwedd yn marw, ei fod yn niarw yn ddedwydd,

mewn mwynâd o Dangnefedd y nef yn Nghrist. Ond
pa fodd, neu yn mha le

;
(meddai y cenadwr ynddo ei

hun,) y gallasai y dyn hwn sydd yn ymddangos fel

Pagan gael y wybododaeth ogoneddus hon. Ond pan

yn ei yinchwil meddyliol-syn, trwy graffu, gwelai

ddernyn bychan o bapyr yn oblygedig yn nwrn yr hwn
oedd newydd drengu. Ac efe a anturiodd i'w gael o

law y corff marw ; ac wedi iddo ei gael, er ei syndod

a'i lawenydd, deallodd mai dalen o'r Testament Newydd
oedd, ac yn cynwys y benod gyntaf o Epistol Cyntaf

Ioan yr Apostol, lle yr oedd y geiriau a adroddodd yr

hwn oedd wedi marw, yn argraffedig. Pyma un dda-

len o'r Testament Newydd wedi bod yn ddefnydd byw-

yd ysprydol a thragywyddol Fr creadur tlawd hwnw,

trwy fendith yspryd yr Iesu ar un adnod o honi. Yr

oedd wedi cael trwyddi sylfaen gobaith am fywyd

dedwydd tu draw i angau, er iddo farw ar y tywod

poeth mewn syched am ddyfroedd oeaion natur.

" Felly y bydd fy ngair, ni ddychwel ataf yn wag, eithr

efe a wna yr hyn a fynwyf, ac a lwydda yn y peth yr

anfonais ef o'i blegyd." Bydded i tithau, ddarllenydd,

gael teimlo effeithiau y Gair yn dy ddarostwng wrth

draed yr Iesu trugarog yn awr, cyn y darfyddo dy

ddydd o râs.

Y Bechuaniad ac Efengyl Luc. Ryw dro, aeth un

o'r Bechuaniaid at y cenadwr Moffat o berthynas i achos

ei enaid ; a gofynodd y cenadwr iddo pa fodd y daethai
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efe i wybodaeth ain Iesu Grist, gan ei fod yn cartrefu

mewn anialwcli Paganiaeth noeth ? Y Bechuaniad a'i

hatebodd yn y modd canlynol :
' Yr oeddwn yn myned

ar fy nghrwydr-daith i ryw le, ac yn flinedig gan y
daith, ac mi a êisteddais i orphwys wrth ochr bugail,

yr hwn oedd yn ymddiddan a rhywbeth nad oeddwn

yn ei ddeall na'i adnabod. G-ofynais i'r bugail beth

oedd yn ei wneuthur, yr hwn a'ni hatebodd, c Darllen

ydwyf/ Yna gofynais iddo beth oedd y llyfr hwnw
oedd ganddo, ac a wnai efe ei egluro i mi. Atebodd y
bugail gan ddywedyd, l Yr wyf yn rhy ieuanc yn ath-

rawiaethau Duw idd eu hegluro i chwi, ond hyspysaf i

chwi yr hyn a wn. Clywais taw Gair Duw y nefoedd

yw y llyfr hwn, a
J

i fod wedi cael ei anfon atom i oleuo

ein meddyliau tywyll, i droi ein ffolineb yn ddoethineb,

ac i ddywedyd wrthym, os gwnawn íÿw yn dda yma y
cawn fyned i fyd gwell i fod yn ddedwydd ar ol marw/

Pan glywais hyn, ceisiais ganddo ddarllen y Uyfr hwnw i

mi. Y bugail a gydsyniodd a'm cais, ac a ddarllenodd

yn Efengyl Luc am y bugeiliaid, wrth y rhai y dywed-

odd yr angelion am enedigaeth Crist, a'r modd y gad-

awsant eu praidd, ac yr aethant tua Bethlehem i chwil-

io am dano». Yna mi a gychwynais i dd^^chwelyd adref,

gan ddwys ryfeddu pa mor fawr rhaid fod y Crist

hwnw a swynodd y bugeiliaid i adael eu praidd i fyned

i edrych am dano. Ac am mai ein diadellau yw y try-

sorau gwerthfawrocaf genym ni y Bechuaniaid, mi a

ymresymais a mi fy hun ar fy ffordd, pa mor fawr oedd

yn rhaid fod y Crist íìwnw yr hwn oedd wedi cael ei

eni i fod yn Waredwr i ddyn ; canys ymadawn ni y
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Beehuaniaid a'n gwragedd a'n plant, ond nid ymadawn

a'n praidd. Gan hyny, gan i'r bngeiliaid adael eu

praidd i fyned i edrych ani y Gwaredwr, naturiol oedd

i mi feddwl ei fod yn un mawr mewn gwirionedd.

Gwedi hyn penderfynodd y Pagan hwn fyned at y cen-

adwr Moffat i ddysgu darllen. Ac efe a aeth
;
ac a

ddysgodd ddarllen, ac yna aeth adref ac Ffengyl Luc

gydag ef, gan deimlo yn ddedwydd iawn ei fod wedi

cael i'w feddiant hanes genedigaeth lachawdwr y byd.

Yn fuan wedi iddo ddychwelyd adref, daeth un o'i gyd-

frodorion ato, yr hwn yr oedd yn ei ddyled o ryw swm o

arian neu eiddo
;
a dywedodd wrtho, ' Y eyfaill, tál i

mi yr hyn sydd ddyledus arnat/ Atebodd yntau, ( Nid

oes genyf ddim i'ch talu yn bresenol/ Dywedodd y
gofynydd, ' Y mae Efengyl Luc genyt, dyro hono i

mi ; addewaist ddafad dew i mi ; ond os rhoddi dy Ef-

engyl Luc i mi, ni sx)niaf mwy am dy ddyled na'r

ddafad/ Ond yr ateb oedd, ' Na, nid ymadawaf ag

Efengyl Luc byth
;
yr efengyl hono a dywysodd fy en-

aid tlawd i*r llanerch bendigedig, Ue y gorweddodd fy

Iacliawdwr yn ei faboed.'

Y Bechuaniaid ar BeihL Yr ydyni yn cael yr han-

esyn canlyno! am un arall o'r Bechuaniaid. Adroddai

y cenadwr Moffat am yr amgylchiad hwn fel hyn

:

' Mynych y dywedwyd wrthym gan y brodorion Bechu-

anaidd :
c Yr ydych yn son am y breniu Iesu

;
yr ydych

yn son am y Jehofah> &c, gadewch i ni weled y

Bechuaniad cyntaf a wna ymgrýmu i'r brenin Iesu

hwnw/ Ond mae yr amser wedi dyfod pryd yr ydym
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yn alluog i gyfeirio ìiid at ua, oad at ganoedd o

sydd wedl dyfbd i ytnostwng yn wlríbddol i'r Arglwydâ

lesu, ac ya ogoniant i'r efengyl yr hon a gredasanr. y
rhai ydynt yn liytliyrau byw jn cael eu hadnabod

a"u darllen gan yr holl Bas;aniaid o'u hamcrylch. y rhai

sydd ya raawr ryfeddu wrth eu gwelèd ; ond er hyny

ya casau y cyfnewîdiad. Mae y cyfnewídiad sydd w

cyaieryd lie mor fawr, fel y mae y rhai sydd yn aros a-r

öl yn edryeh arno gyda rhyfeddod o'r mwyaf'. Gweled

yr afian wedi dyfod yn ddiwair
; y Ilofrudd wedi c;

ya ddyn-garol
; y lleidr wedi dyfod jn ouest j ìe, gwel-

ed personau oeddent yn arswyd brawychus i bob dyc

trwy y wlad, wedi dyfod i dywallt dagrau edifeiriol am
eu pechodau a aethant heibio, ac i îefain am drugaredd

ya eaw Iesu Grist. Ymhola y cenedloedd sydd c

amgyleh, yn ddiîrifol. pa íodl y daeth y fàth _

newidiad a hwn. «

Adroddai yr un cenadwr am un arall o'r un llwy.
feì hyn :

£ Dieithr-ddyn o'r wlad a gyíarfu

pentref bychan a aifer o bobl ieuanc a llyfrau ya ea

dwylaw; a gofyaai iddyat pa bethau oeddynt, gari eu

bod ya sylwi mor ddifrifol arnynt. Cymerodd afael

y Ilyfrau, a chwiliodd hwyat, oad ais gallasai efe gan-

fod diai ynddynt fel yr oeddynt hwy ya caafod ; a dy-

wedai wrthyat, < Y fath ffyliaid ydych i ymddiddan

cyfryw beth a hwnyna/ (gan gyfeirio at y llyfr.) Oná
hwy a'i hatebasaat gaa ddywedyd, ' Na, aid ffyliaid

ydym; aid y ni sydd ya ymddiddaa a'r llyfr. ond y
llyfr sydd ya ymddiddaa a ai/ Aeth y dieitbr-ddyn

yn ei fiaen i'r pentref aesaf, ac yno gwelai ddwy ddynes
16
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yn estedd a phlant bychain yn eu breichiau, ac yn dar-

ìlen yn Efengyl Luc. Gofynodd
4

iddynt, ' Beth ydyw y
rhai yna ydych yn eu troi drosodd a throsodd ? Beth

yn y byd ydyw yr hyn ydwyf yn weled fel hyn mewn,

arferiad gan y bobl ? A'i bwyd ydyw hwnyna ? \ At-

ebasant ef, ' Nage, ond Gair Duw ydyw/ £A ydyw efe

yn llefaru?' Atebasant, 'Ydyw, y rnae yn llefara

wrth y nleddwl.
, Y dieithr-ddyn a ysgydwodd ei ben,

ac a aeth i ffwrdd at Benaeth un o'r llwythau; a phan

ddaeth ato, efe a adroddodd wrtho yr hyn a welodd

yma a thraw ar ei daith. A phan oedd yn adrodd^.

daeth plant y Penaeth i mewn, a brodyr hefyd gyda

hwy, a llyfrau o'r un rhyw yn eu dwylaw. A phan ym

ei ddwy3 syndod, dywedodd wrth y Penaeth, ' Fy
nhad

;
dad-ddryswch fy meddyliau dryslyd, ac agorweh

y llygaid tywyll hyn sydd genyf, os gellwch ; cany s nis~

gallaf weled beth a all hyn fod. Beth sydd wedi

goddiwes eich deiliaid ? Y maent yn edrych ar bethau,

ac yn ymddiddan gyda phethau nas gallant ymddi-

ddan a hwynt/ I hyn atebai y Penaeth, ' Ha, mi a'i

hegluraf i chwi/ Yna eisteddodd y creadur synus, &

dechreuodd y Penaeth lefaru wrtho, gan ddywedyd,

* Y rhai hyn ydyw y llyfrau a ddygwyd atoin gan y
cenadon i'n dysgu ni/ Gofynai y dyn, 'Ai y cenadoi*

a'u gwnaeth hwynt ? ' Yr ateb oedd, l Nage
;
yr oedd-

ym ninau yn meddwl ar y cyntaf mai y cenadon oedd

wedi cugwneud; ond wedi hyny cawsom ddeall mai

Ilyfrau oddi wrih Dduw oeddynt wedi cael eu hanfon

atom ni, ac mai llyfrau Duw i ni ydynt/ Gofynai y
dyn, e Pa fodd y daethoch i wybod hyny ?

' Atebodd
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y Penaeth, < herwydd ein bod yn gweled eu bod yn

cwbl gyfnewid y bobl. Gwnaethant y bobl yn rhai

aewydd, ac ysgarasant rhwng tad a mab, a rhwng marn

a merch. Maent wedi gwneud y fath gyfnewidiad

mawr yn mysg y bobl, nes y meddyliasom gyda dy-

<chryn, y caem ni oll ein gwneud yn bobl newydd/ Y
dieithr-ddyn a ofynai, 'A ydych chwi yn credu hyn ?

*

Yr ateb oedd, £ Ydwyf/ ( Paham f' l herwydd nis

gallaf ganu yn fasw yn yehwaneg, mis gallaf ddawnsio

3^n ychwaneg, ac nis gallaf gadw gorddcroh-d mwy-

ach, na gordderch-wraig : am hyny yr oeddwn yn ofni

y caem ni oll ein gwned o newydd. Ond yn awr yr

yr wyf yn deall y dirgelwch. Dacw fy mab, ond nid

fy eiddo I ydyw
; y mae yn farw i mi trwy y llyfrau

hyn/ l Pa fodd y mae fell) ? ' ' herwydd ei fod

wedi ei wneud yn fyw i Dduw trwy y llyfrau hyn/

Ond gofynai y dyn synedig, ' A ydynt yn bwyta y
lîyfrau yna ? * ' Nac ydynt a*r eorff, ond y maent a'r

enaid
; y maent yn eu malu a^u treilio a'r galon, ond

aid yn eu cnoi a'r danedd/ Ar hyn y terfynodd yr

ymddiddan, ac aeth y dieithr.ddyn i'w ffordd
7
dan ym-

holi £ Pa fodd y gall dim allanol gynyrehu y fath

effcithiau ? ' Yn awr, dim ond gweled y Testament New
ydd, neu ran o hono yn nwylaw ychydig o bobl ieuanc.

a gweled a ehlywed dwy wraig yn darllen eyfrn o hono
T

a gweled y llyfr yn nwylaw plant y Penaeth, &c, a gy-

fododd yr holl gyffro, y terfysg, a'r rhyfeddu mawr, a'r

ymholi yn meddwl y Pagan hwn. A digon tebyg na

therfynodd nes ei ddwyn i garu y llyfr, ei Awdwr, a
?

i

Waredwr.
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Y Belbljì/r eneth, ai brQwd,a'r Çffeiriad Pobaidd.

Rai blynoddoedd yn ol yn Belgium, gwnaeth Offeiriad

IPabaidd geryddu, a bygwth cosspi geneth ieuane a'i

irawd, am ddarlìen ( j llyfr drwg ' (sef y Beibl oedd

ya feddwl) hwnw. Ond yr eneth yn bwyllog, a'i hat-

<ebodd, * Nhad, ychydig arnser yn ol yr oedd fy mrawd

yn segurya tlawd a ìlwm, yn dwyll-chwareuwr, yn fedd.

wyn
;
yn anonesfc, ac yn arfer gwneud 3^ fath swn a ther-

Cysg yn y tj, fel nad oedd yn ddichonadwy i neb aros

jnddo. Ond er pan y dechreuodd ddarllen y Beibl y
s^ae jiì gweithio yn ddiwyd ; nid yw }~n myned i'r

tafarn bjth ; nid jw yn cliwareu cardiau, nid yw jn

afradlon a chreulon jn j t, nid jw jn anonest, ond j
aiae yn rhoddi ei holl arian rm mam oedranus, ac j

aiae eln bjwjd teuîuaidd yn dawel a dedwydd yn bres-

«noh A pha fodd yn y byd y gall hyn focl? A 'all

îljfr drwg gynyrchu y fath effeithiau daionus ?
' Erbyn

hyn yr oedd ei fawredd offeiriadol tra-arglwyddol, a

geljnoi at j Beibl, wedi diflanu, a'i gospedigaeth fy-

gwthi^döl wedi cilio o'r golwg.

Tr Aricaniaâ ar Beibl. Ýr oedd dyn yn Âffrica

*o'r enw Sambo, (Samson yn Gyniraeg,) yn perthyn i

«xa o-r Ilwjthau Affríeanaiàa, yr hwn oedd herwr

(bulli/) j Hwyth; ac jr oedd jn eu blaenori jn eu holl

ymladdfejdd a'u rhyfeloedd, ac wedi enill Ilawer budd-

«Lgoliaetíi iddjnt. Ond rjw fodd neu giljdd daeth

&yd i rjw gjfran o'r Beibl, a darllenodd ef, ac jn fuan

cafodd deimlo jchjdig o'i nerth. Áetli yn ymdrechfa

rhyngddynt, a chjnjddodd hono Des yr aeth yn frwydr
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%oeth rhyfeddol ; ond collodd Sambo hon er ei fod yn

orchfygwr yn ei frwydrau eraill ; a gorfu iddo roddi i

fyny fw wrthwynebydd. A gwnaeth hyny wedi bod

yn hir ymdrechu, gyda boddlonrwydd meddwl, ac edif-

eirwch duwiol am iddo wrthwynebu eyhyd. Heb fod

yn hir ar ol hyn, clywai fod llonged o Feiblau, a Thes-

tanientau, a rhanau o bob un o honynt, wedi dyfod i

öiewn i borthladd heb fod yn mhell o'r lle yr oedd yn

cartrefu ; a phan y derbyniodd y newydd, neidiau, a

ihaflai ei ddwylaw a'i freiohiau hirion ar led, gan eu

taro yn nghyd drachefn a thrachefn, a gwaeddi allan

yn ei iaith ef,
£ Grogoniant, gogoniant, feendigedig, ben-

digedig ; caiff Affrica ei chongcro bellach gan fod

llongcd o Feiblau wedi dyfod iddi ; canys congerodd

srhan o un Beibl Sambo, do, fe gongcrodd Sambo er cy-

?naint ei rym a'i styfnigrwydd. A gall llawer pechadur

ádywedyd yr un modd.

Yr Indiad ai Feihl. Yr oedd bachgen bach Indiaidd

ju. byw ar ororau yr Afon Groch, yr hwn a fu am ryw

fiyd yn yr Ysgol Genadol gyda chenadon yr Eglwys Es-

gobawl, ond wedi hyny a gymerwyd yinaith. Ond cyn

ei ymadawiad cafodd Feibl gan un ó'r eenadau. Mewn
yspaid o amser wedi hyn cymerwyd ef yn glaf. A
f>han glywodd y cenadau am dano, aeth un o honynt i

ymweled ag ef; a phan aeth i'w ystafell, gwelai Feiblo

«dan ochr ei wrthban. Cyfarchodd y cenadwr ef gan

«Idywedyd, ' Jack, y mae genyt gyfaill gyda thi
; y mae

yii dda genyf ei weled, a gobeithio dy fod yn caeì

saaawr lesâd oddi wrtho/ Yna y bachgenyn, yr hwn
K^edd yn mron inarw, a godödd ar ei benelin a gwên ar
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ei wyncb. a ddywedodd, ' Hwn, syr, ydyw fy nghÿfaill

anwylaf. Chwychwi a'i rlioddasoch i mi pan yr aeth-

ym i fyw i d Mr. Cochran. Yr wyf wedi darllen

Ilawer o bono er pan gefais ef, ac yr wyf yn aml fedd-

wì ato yr hyn y mae yn ddywedyd wrthyf. Aethum y
flwydoyn ddiwclddaf i edrych am fy chwaer ; ac yr

oedd fy nhaith ar draws Lîyn Winnepeg, (oddeutu dau

?àat o fìlldiroedd o bellder.) ac arosais gyda hi ddau

Bs. önd pan oeddwn wedi dychwelyd yn fy ol tüa

lianer fÿ uhaith ar y Ilyn
;
er fy ngofid, cofiais fy mod

wedi gadael fy anwyl gyfaill (ei Feibl) ar ol. Gwnaeth

hyn i mi fyned yn fy ol, a bum naw diwrnod yn fy ys-

graff wrthyf fy hun yn cael fy nliaflu yma ac acw gan

y tonau cyn cyraecld yno. Ond yr oedd yn ddigon o

foddlonrwydd i mi pan y deuais o hyd i'm cyfaill an-

Tfylj a phenclerfynais nad ymaclawn ag ef mwyach ac

y taae wedi bod yn agos iawn at fy meddwi o hyny hyd

yma. À bum yn meddwì am i'r llyfr hwn gael ei roddi

yn y becld gyda'm corff marw; ond meddyliais wedi

hyny y buasai yn well i mi ei adaei ar ol i chwi iV
rocldi i ryw un arall, canys dichon y gwna lesâd mawr

i hwnw eto.' Yr oedd yn cael ei rwystro yn aml i lef-

aru gao ei beswcb. * Ac wedi iddo orphen dywedyd yr

uchod, gollyngodcl ei hun i orwedd, a bu farw yn fuan

wedi hyny, Yr oedd yma eto ffaith rhyfeddol arall o

fuddagolraeth rasol y Beibl ar y meddwl, yn ei ddaros-

^wng ger bron Duw gan ei gaethiwo i ufudd-dod Crist.

Dyma Indiacl tlawd ac anwar wedi cael ei wneud yn

ìldoeth i iachawdwriaeth. ac yn gyfoetnog tuag at

Dduw írwyddo.



EFFEITHIAU Y BEÍBL AE Y BYD, 203

Yr erteth Wyddelig ar Ojfeiriad, a
y

r Beibl. Yn
Ngwerddon, rai blynyddoedd yn ol, gwnaed anrheg o

Feibl i eneth Wyddelig, gan foneddiges oedd yn dos-

barthu y Beiblau yn y gymydogaeth. Clywodd yr

Offeiriad am yr amgylchiad, ac aeth at yr eneth, a gof-

ynodd iddi am y Beibl, a gwnaeth iddi agor ei blwch

iddo ef ei gael ; a chymerodd ef, ac aeth ag ef allan i'r

heol, gan ei ddangos i bob Pabydd a âi heibio, gan

feddwl y gwnaent ddirmygu yr eneth gydag ef. Ond
heb fod yn hir aeth yn ei ol i'r t, a dwrdiodd ei

brawd yn erwinol am iddo oddef i'w chwaer gymeryd y
Beibl, a'i ddwyn Vt t. Ond yn mhen ychydig,

gofynodd jr eneth i'w fawrhydi am gael y Beibl yn ol,

oblegid mai benthyg oedd ; a thaer ddymunodd arno

beidio ei ddinystrio, fel y bygythiai wneud. Edrychai

jt Offeiriad yn syn arni, ond gyda sarugrwydd blin
;
ac

heb ddywedyd gair taflodd y Beibl i'r tân. Ceisiodd

yr eneth ci achub o'r tân, ond efe a'i rhwystrodd, ac a

ddywedodd wrthi, os ceisiai wneud hyny drachefn y
byddai yn sicr o'i íBangellu yn greulawn. Ac ychwau-

egai gan ddywedyd uad oedd ganddi ddim hawl i'w

ddarllen o gwbl, gan fod y Sanctaidd Fam Eglwys yn

gwahardd hyn. Yna yr enetli a edrychai yn syn'arno,

a dywedai yn rhydd wrtho, £ Syr, yr wyf wedi dyfod i

wybod mwy am yr hyn a wnaeth Iesu Grist droswyf

oddi ar pan y dechreuais ei ddarllen, na phe buaswn

yn eich gwrando chwi am dragywoddaldeb. Y mae

wedi dywedyd wrthyf yr hyn nad anghofiaf byth :

'

u Mae gwaed Crist yn glanâu oddi wrth bob pechod."

Y Testament Nèwydd yn gwneud Cadben llong yn-
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BregeÚiwr. Cymerodd yr amgylchiad eanlynol le yn

ardal Plymouth, yn Lloegr : Kyw dro clybu bonedd-

iges oedd yn dosbarthu yr Ysgrythyrau a thraethodau

crefyddol, fod llong rhyfel ac wyth cant o filwyr ynddi

yn gorwedd yn mhorthladd y lle a nodwyd, y rhai oedd-

ynt oll yn enwog am anfoes ymarweddiad. Aeth tua'r

lle, a chyfarfu a'r Cadben, a gofynodd a wnai efe oddef

iddi fyned i'r llong i ranu ei thraethodau rhwng y mil-

wyr. Atebodd y Cadben yn foneddigaidd, ( Madam,

gwn nad yw o un dyben i chwi fyned, canys gwn na

chewch ond eich sarau ganddynt/ Ond dywedai y
foneddiges, ' Syr, os rhoddwch chwi ganiatâd, mi a âf

er hyny/ \ Wel cewch fyned yn siwr/ oedd yr ateb.

Yna y foneddiges a aeth i'r llong. Ond yn ystod aros-

iad y foneddiges yn y llong, digwyddodd rhyw beth

allan o le, fel y cynhyrfodd y Cadben yn erwinol, ac

efe a regodd gyda llon o'r fath erchyllaf. Yna trôdd

y foneddiges ato gyda sirioldeb, a gofynodd iddo a

fyddai efe mor garedig a chaniatâu un ffafr yn ychwan-

eg iddi. Atebodd. ' Gwnaf yn siwr, Madam.' l Weì
7

hyn ydyw, Syr : A fyddwch chwi mor fwyn a pheidio

tyngu rhagor tra fyddwyf yn y llong ?
' Addawodd

beidio gwneud. "Wedi i'r foneddiges fyned trwy y
Uong a dosbarthu amrai o'i llyfrau, hi a ddychwelodd

at y Gadben, yr hwn oedd yn sefyll wrth y fynedfa

allan, a diolchodd iddo am ei garedigywydd gan estyn

Testament iddo, a gofyn yn wylaidd a wnai efe ganiatâu

un ffafr yn ychwaneg iddi, a'i bod yn dymuno arno

beidio a'i gomedd. Yr ateb oedd, l Caniatâf yn ddiau/

' Yr wyf yn taer ddymuno arnoch i ddarllen hwn ddwy

/
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waith o leiaf/ Atebodd É Mi a wnaf yn siwr, Madain,

gan fj mod wedi addaw/ Yn inhen tua dwy flynedd

ar ol hyn aetli yfoneddiges i ymweled a lie tua phum'

milldir o Plyniouth, ac aeth i'r t addoliad yno ar y

Sabhath, lle y clywodd bregeth ragorol yn cael ei thra-

ddodi. Pan oedd yn dychwelyd o'r addold, daeth

boneddwr ati ar y tir cláddu, gan ei chyfarch, a gofyn

iddi, a oedd hi yn cofio am y ìlong y bu yn dos-

barthu llyfrau ynddi rhwng y miìwyr yn Plymouth, ac

am y Cadben y cyflwynodd ki Destament iddo ? Ei

hateb oedd { Ydwyf, syr.' ' Wel myn yw y gwr y
rhoddasoeh y Testament Neydd iudo, a hwnw a wran-

dawsoch yn pregethu heddyw. Trwy eich gwasanaeth-

garwch chi ym dygwyd i garw y ilyfr oeddwn o'r

blaen yn ei ddibrisio a'i ddirmygu ; a thrwyddo y'm

gwnaed yn bregethwr yr efengyl/ Weìe yma yr hwn
oedd "o'r blaen yn gablwr, ac yn drahaus/' wedi cael

ci ddwyn yn grefyddwr, yn Gristion, ac yn bregethwr,

trwy râs Duw a'r Testament Newydd.

Mae yr hanesion blaenorol a nodwyd i gyd yn dang-

os yn eglur wirionedd dwyfol Hen Lyfr anwyl ein II ar-

glwydd berdigedig, yr hwn a ddywedodd am ei air fel

Iiyn :
" Canys fel y disgyn y gwlawa'r eira o'r nefoedd,

ac ni ddychwel yno, eithr dyfrhâ'r dchiiar ac a wna iddi

darddu a thyfu, fel y rhoddo hâd i'r hauwr, a" bara i'r

bwytawr- felly y bydd fy ngair, yr hwn a ddaw allan

o'm genau ; ni ddychwel ataf yn wâg, eithr efe a wna yr

hyn a fynwyf, ac a Iwydda yn y peth yr anfonais ef o'i

blegid." Ac y mae ynddynt hefyd r.e^ymau cedyrn
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dros, ac anogaethau eryfion i'n cymell i fod yn ddiwyd,

ffyddlawn, ac egniol i ledaenu Gair yr Arglwydd trwy

y byd; ac os gwnawn, gwybyddwn na bydd ein u l!afur

jn ofer jn jv Arglwydd."

-ARDDERCHAWGRWYDD Y BEIBL

Y Beibl ydyw'r trysor rhyfeddaf

A gawsom ni ddynion is rhôd

;

Mae ynddo'r hanesion cywiraf,

Yr hynaf, a'r gwiraf sy'n dod :

Trwy hwn y cawn hefyd wybodaeth
Am feddwl y Duwdod o'r nen,

Holl natur nis gall'sai'i d ìatguddio,

Ond buasai'n dragywydd dan len.

Y Beibl rydd hanes dechreuad

Y nefoedd, y ddaiar, a'r dyn,

Bwystfilod y goedwig, a'r adar,

Y moroedd a'u lluoedd yn un,

Yr haelwen ddisglaerwych, a'r Ileuad,

Pob planed sy'n chwareu uwch ben,

A phob peth a greodd Duw'r lluoedd,

O'r ddaiar i entrych y nen.

Trwy chwilio'i ddalenau yn fanwl,

Cawn ynddo fawr bethau Duw Nêr,

ÎJes gwneud ein calonau mewn llonder,

Roi iddo fawl cynes a pher

;

Datguddia gyfundrefn ryfeddol,

luniad y Duwdod y mae,

At godi pechadur col'lodig

ddyfnder tylodi a gwae.
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Mae'n traethu am farnedigaethau,

A'r gwyrthiau rhagorwych a wnaed,

A dywed am syrthiad gwyr enwog,

A'r cewri cadarnaf a gaed;

A dywed am lu o enwogion
Mewn henaint, mewn synwyr, a ffydd,

A hefyd yn helaeth mewn rhinwedd,

A'u llewyrch yn oleu fel dydd.

Mae'n rheol i fyw ac i farw,

Mae'n gordial i'r ofnog a'r gwan,

Gwna loni yr enaid helbuìus

Trwy dderbyn ei gynwys yn rhan
;

Mae'n Feddjg i wella rhai cleifion
3

Mae'n ymborth iachusol a gwir,

Mae'n ffynon i olchi rhai aflan,

A'u cànu yn ddisglaer a phur.

Mae'n drysor o roddiad y Drindod
I dlodion a gwaelion y byd,

Mae'n llyfr da odiaeth sancteiddiol,

Mae'n Llyfr y llyfrau i gyd
;

Bechadur ! gwna'i barchu'n ddyladwy,
A llef am ei drysor mewn pryd,

Cai ynddo ddedwyddwch, a ehoron,

A bywyd tragywyddol yn glud.

Ni buasai ein daiar ond t'wyllwch

Caddugawl, ac anial i fyw,

Heb feddu'r Hen Lyfr bendigaid

A gawsom o galon ein Duw

;

Am dano diolchwn yn gynes,

Darllenwn, a chwiiiwn ef olî,

hyny daw i ni ddaioni,

Gwir gysur, a heddweh heb goll.
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Bglura Fab Dafydd yn Geidwad,
A aned yn Bethle'm ryw ddydd,

A hefyd yr yspryd tragywyddol,

At ollwng y caethion yn rhydd,

A'r gwaed a dywalltwyd er maddea
Pechodau fyrddiynau heb ri/

r wisg sydd yn cuddio ein noethni,

A'r hyfryd drigfanau sy' fry.

Y goron, y palmwydd, a'r delyn,

Ÿr engyl, yr orsedd, a'r gân
A genir i'r oesoedd diddiwedd

'Nol diangc o'r rhyfel yn lân
\

Ei gynwys a beri'n ddiddarfod,

Ei oleu lewyrcha fel dydd,

fewn i'r baradwys wych uehôd
Yn llusern dragywyddol y bydd.

Seion gwna ddeffro yn fuan,

Ymysgwyd, a chyfod yn awr,

A gweithia'n egniol a ffyddlon,

I'w anfon trwT

y gyrau y Ilawr,

Fel dèlo Paganiaid y ddaiar

I dderbyn ei oleu a'i wres,

A'u codi o bob rhyw fneidd-dra,

A ehaffael yn helaeth o'i les.
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